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WSTĘP

W ostatnich tygodniach okupacji niemieckiej na Wileńszczyźnie, w czerwcu 1944 r., 
doszło do bezprecedensowej sekwencji zbrodni wojennych na ludności cywilnej, popeł-
nionych przez litewski oddział policyjny na służbie niemieckiej oraz w odwecie – przez 
partyzantów Armii Krajowej. Wydarzenia te przeszły do historii jako zbrodnie w Glin-
ciszkach i Dubinkach, gdzie odnotowano wówczas najwięcej ofiar.

Jednym z głównych celów pracy jest szczegółowa rekonstrukcja wydarzeń i towa-
rzyszących im okoliczności. Próba taka podjęta została przede wszystkim w rozdziale 
pierwszym pt. Krew za krew. Ramy chronologiczne tego rozdziału zawierają się zasad-
niczo pomiędzy 20 czerwca a połową lipca 1944 r.

Kolejne cele badawcze to naświetlenie przyczyn oraz późniejszych konsekwencji 
wspomnianych zbrodni. Omówienie tych zagadnień przedstawiono na szerokim tle 
współczesnych relacji polsko-litewskich, biorąc pod uwagę okres od końca XIX w. po 
wiek XXI. Relacje te ukazano przede wszystkim przez pryzmat historii lokalnej, rozgry-
wającej się na stosunkowo niewielkim obszarze polsko-litewskiego pogranicza wokół 
Jezior Dubińskich, gdzie doszło do wzmiankowanych zajść.

W rozdziale drugim pt. Anatomia zbrodni opisane zostały najpierw proces wzajem-
nego narastania konfliktu polsko-litewskiego w ciągu kilkudziesięciu lat poprzedzają-
cych wybuch II wojny światowej, a następnie eskalacja tego konfliktu, spowodowana 
m.in. zbrodniami litewskich formacji policyjnych na służbie niemieckiej popełnionymi 
w czasie wojny na obywatelach polskich1. Konflikt ten w pierwszej połowie 1944 r. 
przybrał postać konfrontacji zbrojnej pomiędzy litewskimi formacjami kolaboranckimi 
a oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej. Ofiarami tej konfrontacji stali się także 
cywile. W dalszej części rozdziału drugiego nakreślone zostały zbiorowe oraz indywi-
dualne portrety ofiar i sprawców zbrodni glinciskiej i dubińskiej.

Rozdział trzeci, Rozdroża pamięci narodowych, koncentruje się na współczesnych 
konsekwencjach zbrodni glinciskiej i dubińskiej. Dotyczy zasadniczo okresu po odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę i Litwę w końcu XX w. Nie jest to ujęcie pełne, 
lecz charakterystyka kilku wybranych, szczególnie istotnych aspektów tych tragicznych 
wydarzeń. Omówione zostały próby rozliczeń prawnych podjęte w ostatnich dwóch de-

1 Ich symbolem stało się przede wszystkim miejsce masowych mordów w podwileńskich Ponarach (szerzej na ten 
temat zob. m.in. H. Pasierbska, Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941–1944, 
Łowicz 2005; K. Sakowicz, Dziennik 1941–1943, oprac. M. Wardzyńska, Warszawa 2014; M. Tomkiewicz, Zbrod-
nia w Ponarach 1941–1944, Warszawa 2008). Można szacować, że z rąk kolaborujących z Niemcami Litwinów lub 
przy ich pomocy zginąć mogło w czasie II wojny światowej nawet 100 tys. obywateli polskich, w większości Ży-
dów.
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kadach przez współpracujące ze sobą organy ścigania obu krajów. Próby te były ukie-
runkowane na ustalenie okoliczności nieulegających przedawnieniu zbrodni wojennych 
z połowy 1944 r. oraz ich sprawców. 

Dalej opisane zostały współczesne formy upamiętnienia obu zbrodni i ich ofiar. 
Cmentarze, na których pochowano ofiary, stały się miejscami oficjalnych wizyt i uro-
czystości2. Nazwy obu miejscowości – Glinciszki i Dubinki – na stałe weszły zaś do 
współczesnego polsko-litewskiego słownika.

Odmienne perspektywy postrzegania wojennej przeszłości przez Polaków i Litwinów 
nakreślone zostały przede wszystkim na przykładzie dwóch charakterystycznych zjawisk: 
współczesnego obrazu Armii Krajowej na Litwie oraz wizerunku jednego z jej najbar-
dziej znanych dowódców polowych mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w Polsce. 
Dla Polaków wysiłek zbrojny żołnierzy Armii Krajowej jest elementem wielkiej narodo-
wej legendy. Dla Litwinów zbrodnia dubińska stała się natomiast koronnym dowodem na 
antylitewską, zbrodniczą działalność AK3. Powyższe kwestie historyczne stały się także 
siłą rzeczy elementem dyskursu politycznego. Stosunek do Armii Krajowej i jej wetera-
nów okazał się istotną sprawą w relacjach międzypaństwowych Polski i Litwy.

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci dostrzec można pewną pozytywną ewolucję 
w sposobie wzajemnego postrzegania niektórych kontrowersyjnych kwestii historycz-
nych. Wpływ na nią miały bez wątpienia wydarzenia i okoliczności polityczne, najpierw 
zawarcie w 1994 r. polsko-litewskiego traktatu4, a później – rozwijająca się współpraca 
polityczna i gospodarcza pomiędzy obydwoma państwami w ramach integracji z NATO 
i Unią Europejską. Świadectwem dążeń do przezwyciężania historycznych zaszłości 
było symboliczne pojednanie mieszkających na Litwie weteranów Armii Krajowej i Li-
tewskich Oddziałów Lokalnych (Lietuvos vietinė rinktinė – LVR)5 dokonane uroczyście 
w Wilnie 2 września 2004 r.6

Zarówno jednak w Polsce, jak i na Litwie dostrzegalny jest dotąd problem z rozlicze-
niem własnych zbrodni wojennych, czego zbrodnie glinciska i dubińska są wymownym, 
choć nie jedynym przykładem. W obu krajach daje się zauważyć pewien opór przed na-
piętnowaniem sprawców tych zbrodni. Pamiętać jednak należy, że dla budowania właś-
ciwej kondycji moralnej każdego społeczeństwa równie ważne powinno być rozliczenie 
zarówno tych zbrodni wojennych, których ofiarami stali się jego członkowie, jak i tych, 

2 W. Tochman, Znicze dla ofiar, „Gazeta Wyborcza”, 27 XI 1992.
3 H. Ilgiewicz, Przedstawienie działalności Armii Krajowej w prasie litewskojęzycznej [w:] Rok 1944 na Wileń-
szczyźnie. Sympozjum historyczne, Wilno 30 czerwca – 1 lipca 1994, red. J. Wołkonowski, Warszawa 1996, s. 233.
4 Traktat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, podpisany w Wilnie 26 IV 1994 r.
5 Litewskie ochotnicze oddziały wojskowe działające u boku okupanta niemieckiego od lutego do maja 1944 r., do-
wodzone przez gen. Povilasa Plechavičiusa. Nazwa tej formacji używana jest też w formie skróconej: Vietinė rinktinė 
(VR). Bywa ona różnie tłumaczona na język polski, np.: Drużyny Miejscowe, Formacje Miejscowe, Oddział Te-
rytorialny, Korpus Lokalny. Równie wiele wersji nazwy funkcjonuje w języku angielskim, np. Home Army, Home 
Defense, Home Formation, Local Defense, Local Detachment, Local Special Units, Territorial Corps, Territorial De-
fense Force. Niemcy określali tę formację mianem Litauische Sonderverbände.
6 Polska–Litwa. Pojednanie i przebaczenie, red. Z. Babiarz-Zych i in., Słupsk 2009; J.J. Komar, Pojednanie wro-
gów, „Gazeta Wyborcza”, 13 VI 2005; Prezidentūroje pasirašyta Lietuvos vietinės rinktinės ir Armijos krajovos 
Susitaikymo deklaracija, „Voruta”, 3 IX 2004 (http://www.voruta.lt/archyvas/37/958, dostęp 11 VII 2010); Lietuvos 
vietinės rinktinės ir Armijos krajovos Susitaikymo deklaracija, „XXI amžiaus” 2004, nr 17 (86) (http://www.xxiam-
zius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20040908/3-2.html, dostęp 7 XI 2011); Żołnierze AK i gen. Plechavičiusa podpi-
sali Deklarację Pojednania, „Magazyn Wileński” 2004, nr 9, s. 4.
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których sprawcami byli przedstawiciele danego społeczeństwa. Z tego punktu widze-
nia drugorzędne jest oczekiwanie wzajemności i podobnej refleksji po stronie innych 
społeczeństw. Zasadniczym wyzwaniem pozostaje wyciągnięcie właściwych wniosków 
i włączenie ich do publicznej edukacji.

Zarówno w polskiej, jak i litewskiej historiografii brakuje dotąd monografii wspo-
mnianych zajść. Jeden z pierwszych tekstów na ten temat, autorstwa Balysa Juodze-
vičiusa, opublikowany został na Litwie w 1971 r.7 Dwadzieścia lat później ukazały 
się w Polsce dwie prace: Dariusza Fikusa (1990)8 i Romana Koraba-Żebryka (1991)9, 
w których znalazły się szersze odniesienia do obu zbrodni. Książki te w dużym stop-
niu ukształtowały spojrzenie polskich odbiorców na sprawę, co znalazło także odbicie 
w późniejszych publikacjach historyków i publicystów. Podobnie istotną rolę w histo-
riografii litewskiej odegrała natomiast książka Armija krajova Lietuvoje (1995), w której 
opublikowane zostały relacje kilku świadków zbrodni dubińskiej, nazwiska większo-
ści jej ofiar oraz fotografie części z nich10. W późniejszych latach ukazały się liczne 
opracowania poświęcone II wojnie światowej na Litwie, jak i na samej Wileńszczyźnie, 
oraz ówczesnym relacjom polsko-litewskim. Wątek zbrodni wojennych w Glinciszkach 
i Dubinkach pojawiał się w wielu tych tekstach, nigdy jednak nie stał się przedmiotem 
głębszych analiz11. Tematyka ta podnoszona była dla odmiany dość często w publicy-
styce, także politycznej. Brak wcześniejszych badań naukowych przekładał się niestety 
na jakość owej publicystyki, która operowała powierzchownymi i niekiedy błędnymi 
uogólnieniami.

Niniejsza praca powstała na podstawie materiałów źródłowych bardzo różnej prowe-
niencji. Wśród najważniejszych są zeznania świadków zbrodni glinciskiej zgromadzone 
w ramach prowadzonego w tej sprawie śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku12. Niezwykle 
istotne są dokumenty przechowywane w archiwach wileńskich. W Litewskim Central-
nym Archiwum Państwowym (Lietuvos centrinis valstybės archyvas – LCVA) zgro-

7 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis [w:] Dubingiai, red. K. Aleksynas i in., Vilnius 1971, s. 104–108.
8 Książka ta ukazała się początkowo w drugim obiegu wydawniczym w Polsce w 1988 i 1989 r., następnie w Pary-
żu w roku 1989, a w 1990 r. jako oficjalna publikacja w kraju (D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”, Warszawa 1990).
9 R. Korab-Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, s. 127–139. Tekst ten 
opublikowany został później także w języku litewskim: R. Korab-Žebrykas, Keršto akcija [w:] K. Tarka, Kai kurie 
istorinės tiesos faktai. Armija Krajova, Vilnius 1993.
10 Armija krajova Lietuvoje, red. A. Bubnys, K. Garšva, E. Gečiauskas, J. Lebionka, J. Saudargienė, R. Zizas, Vil-
nius–Kaunas 1995. 
11 A. Karbowiak, Konflikt polsko-litewski na Wileńszczyźnie w latach 1941–1944, „Glaukopis” 2007–2008, nr 9–10, 
s. 249–250; P. Kozłowski, Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” 1910–1951, Warszawa 2004, s. 62– 
–67; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5. i 6. Brygady Wileńskiej AK (1944–
–1952), Warszawa 2002, s. 15–16; H. Piskunowicz, Działalność zbrojna Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w latach 
1942–1944 [w:] Z. Boradyn, A. Chmielarz, H. Piskunowicz, Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie 
(1941–1945), Warszawa 1997, s. 56; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 
1999, s. 441–443; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941– 
–lipiec 1944, Warszawa 1993, s. 86; J. Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w la-
tach 1939–1945, Warszawa 1996, s. 246–247.
12 Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Instytutu Pamięci Naro-
dowej, S1/04/Zn, Akta umorzonego śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zabójstwa około 40 osób narodowości polskiej w dniu 
20 czerwca 1944 roku w pobliżu majątku Glinciszki, gmina Podbrzezie i w Podbrzeziu, powiat wileńsko-trocki, 
przez funkcjonariuszy policji litewskiej.
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madzone są m.in. dokumenty dotyczące litewskiego osadnictwa wojskowego w latach 
dwudziestych w gminach Giedrojcie i Janiszki13. Dostarczają one informacji o osad-
nikach z Dubinek, Ołkun i Gorszwian, których rodziny stały się głównym celem akcji 
odwetowej 5. Brygady AK w końcu czerwca 1944 r. Przechowywane są tam również 
dane o członkach miejscowych oddziałów Związku Strzelców Litewskich (Lietuvos 
šaulių sąjunga – LŠS)14 z lat trzydziestych oraz litewskich oddziałów powstańczych 
z lata 1941 r.15, wśród których także były osoby objęte później polskim odwetem.

Jednym z kluczowych źródeł jest kolekcja akt 258. litewskiego rezerwowego batalio-
nu policyjnego, z którego szeregów wywodzili się sprawcy zbrodni glinciskiej16. Kopie 
części tych ostatnich dokumentów znajdują się też w Litewskim Archiwum Specjalnym 
(Lietuvos ypatingasis archyvas – LYA), obok innych materiałów zgromadzonych przez 
sowieckie służby bezpieczeństwa17. Cenne są akta spraw karnych prowadzonych prze-
ciwko członkom litewskich formacji kolaboranckich oraz żołnierzom Armii Krajowej18. 
Zeznania złożone przez niektóre z tych osób dostarczają ważnych informacji zarówno 
o ofiarach zbrodni glinciskiej i dubińskiej, jak i członkach polskich oraz litewskich od-
działów zbrojnych, które tych zbrodni dokonały.

W polskich archiwach znajdują się głównie dokumenty wytworzone przez polskie 
podziemie oraz dotyczące żołnierzy Armii Krajowej z Wileńszczyzny uczestniczących 
w akcjach odwetowych przeciwko Litwinom w czerwcu 1944 r.19

Niektóre z istotnych dokumentów odnaleźć można w archiwach rozsianych po świe-
cie: w Rosji20, Stanach Zjednoczonych21 i Wielkiej Brytanii22. Niczym rozproszone ele-
menty puzzli, dopiero zebrane razem, znacząco uzupełniają ogólny obraz.

Pomocnym narzędziem w pracy okazały się wyszukiwarki internetowe, dające do-
stęp do wielu baz danych. Za pośrednictwem internetu po raz pierwszy natknąłem się 
np. na informację o dacie i miejscu śmierci por. Petrasa Polekauskasa, odpowiedzialne-
go za zbrodnię w Glinciszkach; informacja ta znalazła później potwierdzenie w innych 
źródłach.

13 LCVA, F. 1248, Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamentas; LCVA, F. 1250, Žemės ūkio ministe-
rijos Žemės tvarkymo departamentas.
14 Powszechna organizacja paramilitarna w międzywojennej Litwie, zajmująca się przysposobienia wojskowym 
mężczyzn i kobiet, jak również odpowiednim wychowaniem politycznym. W tym ostatnim obecne były także ele-
menty szowinistyczne i antypolskie. Członków tej organizacji nazywano powszechnie szaulisami (lit. strzelcami). 
W czasie II wojny światowej określenie to rozciągane było popularnie, m.in. przez polskich mieszkańców Wileń-
szczyzny, także na członków litewskich formacji partyzanckich, policyjnych i wojskowych na służbie niemieckiej. 
W niniejszym opracowaniu jest ono stosowane zasadniczo w znaczeniu pierwotnym, z wyjątkiem cytatów z doku-
mentów źródłowych.
15 LCVA, F. 560, Šaulių sąjunga; LCVA, F. R-688, Ap. 1, B. 1, Spiski uczastnikow biełopowstanczeskich otriadow 
i policyi Ukmiergskogo ujezda. 
16 LCVA, F. R-669, 258-asis lietuvių policijos batalionas (Das litauische Polizei-E-Bataillon Nr. 258).
17 LYA, F. K-1, Ap. 46, B. 1250, Fotonutraukos ir sąrašai asmenų tarnauvusių vokiečių okupacijos metais apsaugos 
dalinių policijos batalionuose; 258-to bataliono įsakymų fotokopijos, asmenų, pašitalinusių 1942–1943 m. iš tarny-
bos batalionuose, sąrašo fotokopijos.
18 LYA, F. K-1, Ap. 58, Baudžiamosios bylos.
19 M.in.: AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, 1940–1945; CAW, Akta Personalne i Odznaczeniowe z lat 1918– 
–2007; AIPN, 00231/273, Materiały dotyczące b[yłych] członków Okręgu Wileńskiego AK; AIPN, 0259/436, Olech-
nowicz Antoni; AIPN, 944/287–299, Olechnowicz Antoni i inni; UdSKiOR, Akta kombatanckie.
20 RGWA, f. 504, Dowódca Służby Bezpieczeństwa i SD w Ostland.
21 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Władysława Studnickiego, 1916–1953 [1969].
22 SPP, B.I, Relacje; SPP, Kol. 23, „Cichociemni” – skoczkowie do kraju, 305, Wiącek Wiktor Jan, por. piech.
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W niniejszej pracy korzystałem z licznych monografii poświęconych współczesnym 
relacjom polsko-litewskim23 oraz wojennym dziejom Wileńszczyzny i Litwy24. Ze szcze-
gólną uwagą studiowałem prace koncentrujące się na polskich i litewskich formacjach 
zbrojnych toczących ze sobą walki na Wileńszczyźnie w latach 1943–1944, czyli li-
tewskich formacjach policyjnych i wojskowych na służbie niemieckiej oraz lokalnych 
oddziałach partyzanckich Armii Krajowej25. Istotnymi z punktu widzenia niniejszej pub-
likacji, choć niewyczerpującymi tematu, są opracowania dotyczące 5. Brygady AK i jej 
dowódcy rtm./mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”26.

Przedmiotem analizy były również wspomnienia i relacje uczestników i świadków 
dramatycznych wydarzeń z czerwca 1944 r. Wśród nich wymienić należy liczne wspo-
mnienia byłych partyzantów Armii Krajowej z Wileńszczyzny27 oraz kilka wspomnień 

23 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997, Toruń 2006; K. Buchowski, Li-
twomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej po-
łowie XX wieku, Białystok 2006; idem, Szkice polsko-litewskie, czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie 
XX wieku, Toruń 2006; A. Firewicz, Litwa po raz drugi, Toruń 2002; K. Górski, Divide et impera, Białystok 1995; 
P. Łossowski, Polska–Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991; idem, Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warsza-
wa 1997; Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach, red. K. Korzeniewska, V. Sirutavičius, Kraków 1999; 
A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989, Toruń 2002; K. Tarka, Konfrontacja czy współpraca? Litwa 
w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939–1945, Opole 1998; Tematy polsko-litewskie. Historia. Literatura. 
Edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 1999.
24 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius 1998; A. Karbowiak, Konflikt polsko-litewski...; 
S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 1997; J. Mackiewicz, Prawda 
w oczy nie kole, Londyn 2002; H. Piskunowicz, Stosunki polsko-litewskie na Wileńszczyźnie w okresie okupacji nie-
mieckiej [w:] Armia Krajowa na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w latach 1942–1945. Materiały 
z sesji naukowej, która odbyła się 30 listopada 1996 r. w ISP PAN, cz. 2, oprac. G. Motyka, Warszawa 1997, s. 39– 
–55; V. Striužas, 1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje. Lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusio-
je Švenčionių apskrityje, Vilniuje, Varėnos-Valkininkų, Alytaus krašte, Vilnius 2006; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna 
lat wojny...; M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944...; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności...
25 Armija krajova...; Armija krajova Lietuvoje. Antra dalis, red. A. Bubnys, K. Garšva, E. Gečiauskas, J. Lebionka, 
R. Zizas, Vilnius–Kaunas 1999; A. Bubnys, Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai (1941–1944), „Genocidas 
ir Rezistencija” 2008, nr 1; H.L. Gaidis, A History of the Lithuanian Military Forces in World War II 1939––1945, 
Chicago 1998; R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK, Warszawa 1988; A. Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius 
1998; H. Piskunowicz, Działalność zbrojna...; P. Rokicki, Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943–1945, Warsza-
wa 2007; P. Stankeras, Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, Vilnius 2008; J. Wołkonowski, Okręg Wileń-
ski...; R. Zizas, Lietuvių savisaugos (apsaugos) batalionų karių  nuostoliai Vokietijos-SSRS karo metu (1941–1945), 
„Karo archyvas” 2004, nr 19, s. 179–343.
26 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”...; P. Kozłowski, Jeden z wyklętych...; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupasz-
ka”, „Młot”...; K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”. 5. i 6. Wileńska Brygada AK w fo-
tografii 1943–1952, Warszawa 2010; T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota” 1944–1949. Ma-
teriały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej, Warszawa 1994; P. Niwiński, „Za świętą Sprawę”. Szlakiem 
żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca: Ł. Borkowski, P. Mali-
nowski, Gdańsk 2011; E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada „Śmierci”, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1994, 
z. 11; H. Piskunowicz, Bitwy 5. Brygady Wileńskiej AK pod Worzianami i Radziuszami, „Wojskowy Przegląd Histo-
ryczny” 1992, nr 4, s. 3–27.
27 W. Bujko, Tego się nie da zapomnieć, Warszawa 2002; L. Cis, Dźwina – Wilno – Kaługa. Wspomnienia żołnierza 
23. Brasławskiej Brygady Armii Krajowej, [b.m. i d.]; Z. Cis-Bankiewicz, Wilno – Kaługa – Łagry – Tuła – Kowno – 
Wilno – Lublin – Ziemie Odzyskane – Lublin – Gdańsk – Warszawa, Warszawa, 6 VIII 1994; S. Kościałkowski, Spo-
wiedź Sergiusza, oprac. A. Kościałkowski, Toruń 2011; E.W. Łopatto, Byle na Zachód, Warszawa 2001; Ł. Modelski, 
Dziewczyny wojenne. Prawdziwe historie, Kraków 2011; „Nie było czasu na strach...”. Z Janiną Wasiłojć-Smoleń-
ską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, Szczecin 2009; Od Naroczy do Niemna. Relacje partyzantów Kmi-
cica – Łupaszki – Ronina Armii Krajowej na Wileńszczyźnie III 43 – VII 44, oprac. L. Bednarczuk (na prawach 
rękopisu), Gdańsk–Lipce, 21 VIII 2005; M. Potocki („Kamień”, „Węgielny”), Między Dźwiną a Wilią. Wspomnie-
nia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 2008; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kre-
sami, Łódź 1993; I. Sławińska, Szlakami moich wód..., Lublin 2004; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. 
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świadków zbrodni dubińskiej zebranych w przywoływanym już wcześniej litewskim 
opracowaniu Armija krajova Lietuvoje28. Szczególną pozycją są bez wątpienia wspo-
mnienia ks. Jonasa Žvinysa z okresu jego posługi kapłańskiej w Dubinkach w latach 
trzydziestych i czterdziestych29.

Wartościowych informacji dostarczyła także lektura prasy, zarówno dwudziesto-
wiecznej, jak i aktualnej. Wśród periodyków ukazujących się w latach II wojny świato-
wej pod uwagę brana była i oficjalna prasa okupacyjna, wydawana w 1944 r. w Wilnie 
przez propagandę niemiecką („Goniec Codzienny”, „Naujoji Lietuva”), i ówczesne tytu-
ły prasy konspiracyjnej, polskiej i litewskiej (zwłaszcza „Biuletyn Agencji Informacyj-
nej WKD AGIN”, „Biuletyn BIP-u” – „Komunikat BIP-u”, „Karinės ir politinės žinios”, 
„Lietuvių fronto biuletenis”, „Pobudka”). Cennych informacji o międzywojennym życiu 
społecznym na terenie gmin Giedrojcie, Janiszki i Malaty dostarczył natomiast ówczes-
ny polski tygodnik „Chata Rodzinna”.

Kwerenda archiwalna i lektura publikacji uzupełnione zostały ponadto bezpośredni-
mi badaniami terenowymi na Wileńszczyźnie w latach 2010–2011. W ich trakcie posze-
rzono bazę źródłową o bardzo istotne z punktu widzenia tematu pracy akta metrykalne 
przechowywane w miejscowych parafiach w Bijuciszkach, Dubinkach, Giedrojciach, 
Inturkach, Janiszkach i Malatach oraz księgi stanu cywilnego z rejonowego Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Malatach. W aktach tych odnotowane zostały podstawowe informacje 
o zgonach niektórych ofiar akcji odwetowych AK z czerwca 1944 r. Pojedyncze doku-
menty personalne i fotografie udostępnione zostały także przez osoby prywatne.

Oprócz tego autor przeprowadził oględziny miejsc popełnienia opisywanych zbrodni 
oraz miejsc pochówku ich ofiar. Połączone były one z wykonaniem dokumentacji foto-
graficznej i szkiców. Obserwacjami, m.in. poprzez bezpośrednie uczestnictwo w uroczy-
stościach, objęto również współczesne formy upamiętnienia ofiar obu zbrodni. Intere-
sujących spostrzeżeń na temat aktualnego stanu relacji polsko-litewskich na tym terenie 
dostarczyły natomiast liczne rozmowy z mieszkańcami, w tym z duchownymi, nauczy-
cielami i animatorami kultury, zarówno Polakami, jak i Litwinami.

Głównym wynikiem badań terenowych było zebranie licznych wywołanych relacji 
członków rodzin ofiar obu zbrodni, ich sąsiadów i znajomych. W niektórych przypad-
kach osoby udzielające relacji były bezpośrednimi świadkami zajść. Informacje uzyskane 
w ten sposób miały szczególną wagę faktograficzną, pozwalały na dokonanie istotnych 
ustaleń w niektórych kwestiach. Uświadomiły też autorowi wątki zupełnie nieznane mu 
wcześniej i wymagające dalszych badań. Część z tych rozmów miała trudny charakter, 
dotykały one bowiem niezwykle bolesnych, niekiedy wręcz traumatycznych dla świad-
ków wspomnień.

Pewne informacje autor uzyskał także podczas rozmów ze świadkami wydarzeń 
mieszkającymi obecnie w Polsce.

Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”, Legnica 1994; idem, Opowiedział mi „Maks”. Maks i Aldona, Warszawa 
1996; M. Sprudin, „Szerszeń”, mps (kopia w zbiorach autora); W. Szewieliński, Strzępy wspomnień „Zawiszy” żoł-
nierza Oddziału „Kmicica” i 5. Brygady Okręgu Wileńskiego AK, Inowrocław 2010; W. Żaba, Wspomnienia senio-
ra rodu Żabów linii obabińskiej, Warszawa 1997.
28 Armija krajova..., s. 70–92.
29 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai, Vilnius 1993.
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Wymienione wyżej źródła poddane zostały analizie. Szczególnie krytycznie wery-
fikowane były przy tym powojenne wspomnienia i relacje świadków oraz uczestników 
wydarzeń, niekiedy ze sobą sprzeczne. Wynikiem tych analiz jest zaproponowana w ni-
niejszym opracowaniu rekonstrukcja wydarzeń oraz ich okoliczności. Wobec istotnych 
luk w materiale źródłowym, poczynione ustalenia faktyczne wsparte są w niektórych 
przypadkach tezami badawczymi wymagającymi dalszej weryfikacji.

Na końcu opracowania załączony został wybór najważniejszych tekstów źródłowych. 
Składają się na niego dokumenty wytworzone przez polskie podziemie, organy okupanta 
oraz artykuły z polskiej i litewskiej prasy podziemnej z 1944 r. dotyczące bezpośrednio 
samych zbrodni glinciskiej i dubińskiej, ale też obrazujące ich szersze tło polityczne, 
w szczególności nabrzmiały ówcześnie konflikt polsko-litewski. Obok tych dokumentów 
znajdują się protokoły przesłuchań świadków zbrodni glinciskiej, zebrane w latach dzie-
więćdziesiątych na potrzeby śledztwa prowadzonego przez Komisję Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz protokoły przesłuchań złożonych przed sowiecki-
mi organami bezpieczeństwa na Litwie po 1944 r. Zeznawały wówczas m.in. niedoszłe 
ofiary zbrodni glinciskiej (Władysław Klukowski) i dubińskiej (Stasys Gylis i Juozas 
Pakalnis). Wśród prezentowanych tekstów źródłowych zamieszczono liczne wspomnie-
nia i relacje uczestników oraz świadków ówczesnych wydarzeń, w tym ofiar i sprawców 
zbrodni. Wybór zamyka kilka współczesnych tekstów publicystycznych, które obrazują 
aktualny stan pamięci o zbrodniach wojennych w Polsce i na Litwie.

Opracowanie zostało opatrzone mapami, szkicami i zdjęciami lotniczymi, mającymi 
ułatwić lokalizację przestrzenną opisywanych wydarzeń. Obok nich znajdują się także 
fotografie i dokumenty pokazujące miejsca zbrodni oraz przybliżające sylwetki ofiar 
zbrodni i członków oddziałów zbrojnych, które dokonały akcji represyjnych przeciw-
ko miejscowej ludności. Ilustracje te pochodzą ze źródeł archiwalnych, z prywatnych 
zbiorów rodzin ofiar, a w niektórych przypadkach – z publikacji prasowych lub książ-
kowych.

W pracy użyte zostały z zasady polskie nazwy geograficzne, w przypadku miejscowo-
ści znajdujących się w granicach przedwojennego województwa wileńskiego Rzeczypo-
spolitej Polskiej – w brzmieniu zgodnym z Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych 
z 28 kwietnia 1938 r. o ustaleniu urzędowych nazw miejscowości zamieszkanych na te-
renie województwa wileńskiego30. Dla terenu międzywojennej Republiki Litewskiej za 
podstawę posłużył głównie Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich opublikowany w latach 1880–190231. W obu przypadkach pomocne okaza-
ły się mapy topograficzne wydane w okresie międzywojennym przez Wojskowy Instytut 
Geograficzny w Warszawie. Natomiast nie we wszystkich przypadkach uwzględnione 
zostały zalecenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, odnoszące się do wybranych nazw 
geograficznych z terenu Litwy32.

30 Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1: Województwo wileńskie, Warszawa 1938.
31 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski i in., t. 1–15, War-
szawa 1880–1902.
32 Nazewnictwo geograficzne świata, z. 11: Europa, cz. 1, oprac. E. Chudorlińska i in., Warszawa 2009, s. 116–130. 
W niektórych przypadkach zalecenia komisji standaryzacji zostały zignorowane, ponieważ operują nazwami zdez-
aktualizowanymi przez wspomniane wcześniej Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych RP z 28 IV 1938 r.
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Wątpliwości budzi forma niektórych nazwisk mieszkańców polsko-litewskiego po-
granicza językowego i narodowościowego. Jedną z cech tego regionu jest bowiem roz-
dźwięk między formą nazwisk używanych na co dzień a ich urzędowym brzmieniem 
litewskim. Pożądana pisownia pojawiać się może niekiedy dopiero na cmentarnym na-
grobku. W lepszej sytuacji jest dziś młodsze pokolenie, które dysponuje w tej sprawie 
swobodą wyboru przy zakładaniu swojego profilu np. na Facebooku.

Jako zasadę przyjąłem stosowanie polskich nazwisk w przypadku osób narodowo-
ści polskiej i litewskich w przypadku Litwinów, w takiej postaci, w jakiej występują 
one w źródłach. W przypadkach budzących wątpliwości sygnalizowane są różne wersje. 
W niektórych dokumentach urzędowych znaleźć można rozbieżne zapisy tego samego 
nazwiska, należy bowiem mieć na uwadze, że w okresie międzywojennym na Litwie 
wiele osób zmieniło nazwiska na „bardziej litewskie”, nie zawsze z własnej inicjatywy. 
W tym celu powołana została wówczas specjalna komisja państwowa, która pracowa-
ła nad urzędowym słownikiem właściwych form nazwisk, upowszechnianych później 
przez lokalną administrację33.

Za przykład wspomnianych rozbieżności może posłużyć nazwisko litewskiego 
mieszkańca Dubinek Stasysa Gylisa, które w niniejszym opracowaniu podano zgodnie 
z zapisem w jego międzywojennym paszporcie34. W niektórych dokumentach występuje 
on jednak także jako Gilys, Gilis lub Gylys35. Dodać przy tym można, że dla okolicznych 
Polaków był on Gilem. Podobnie było z jego rodakiem z sąsiedztwa, który w wojsku 
litewskim służył jako Bronius Gurskis, a pochowany został jako Gurskas. Wśród miej-
scowych Polaków znany był natomiast jako Górski. Takim nazwiskiem posługiwała się 
też jego polska żona, pochowana jako Anna Górska. W tym więc przypadku, pisząc 
o małżonkach, używam odmiennych form ich nazwiska (Bronius Gurskis i Anna Gór-
ska), aby uszanować ich różne poczucie narodowości, tak jak różnie zapisane są ich 
nazwiska na nagrobkach.

Publikacja niniejsza przygotowana została na podstawie dysertacji doktorskiej, obro-
nionej w maju 2012 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Pragnę złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do jej powstania, w szczególności prof. dr. hab. Krzysztofowi Jasiewiczowi 
oraz prof. dr. hab. Grzegorzowi Nowikowi – opiekunowi naukowemu. Recenzentom: 
prof. dr. hab. Wojciechowi Materskiemu, prof. dr. hab. Danielowi Boćkowskiemu, prof. 
dr. hab. Jarosławowi Wołkonowskiemu oraz dr. hab. Tomaszowi Balbusowi składam po-
dziękowania za wnikliwe uwagi. Dziękuję też za przychylność przełożonym i kolegom 
z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Rodzinie zaś, 
szczególnie mojej Żonie, za wsparcie i wyrozumiałość.

Wyrazy współczucia składam tym wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku opi-
sanych poniżej wydarzeń.

33 „Poprawianie nazwisk”, „Głos Młodych” 1939, nr 5–6, s. 1–2.
34 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-16853, Sprawa karna Stasysa Gylisa, Paszport Stasysa Gylisa, nr 1185690, k. 57-2.
35 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras, k. 104–108; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-16853, Sprawa karna 
Stasysa Gylisa.
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KREW ZA KREW

Zbrodnia w Glinciszkach i Podbrzeziu

We wtorek 20 czerwca 1944 r., ok. godziny 3.30, do uśpionego jeszcze majątku 
Glinciszki, znajdującego się 37 km na północ od Wilna, przyszło sześciu uzbrojonych 
mężczyzn, ubranych półwojskowo, bez widocznych oznak przynależności państwowej. 
Używając języka rosyjskiego, zażądali otwarcia budynków gospodarczych, skąd upro-
wadzili kilka krów i świń1. Dokonali w ten sposób zaboru mienia ze znacjonalizowane-
go przez niemieckiego okupanta majątku, pozostającego w gestii Zarządu Gospodarstw 
Rolnych w Ostland Sp. z o.o.2 Sprawiało to wrażenie typowego w tych czasach zajścia, 
gdy zarówno partyzanci polscy czy sowieccy, jak i zwykli rabusie powszechnie eksplo-
atowali miejscowe gospodarstwa rolne. Dwór w Glinciszkach był dotąd często źródłem 
zaopatrywania się partyzantki polskiej, która zgodnie z wytycznymi dowództwa Armii 
Krajowej dokonywała niezbędnych rekwizycji przede wszystkim w upaństwowionych 
majątkach3. Wśród mieszkańców dworu znajdowali się zakonspirowani żołnierze Ar-
mii Krajowej, niejeden też młody człowiek poszedł stąd do partyzantki4. Do Glinciszek 

1 Mord w Glinciszkach, „Komunikat BIP-u” 1944, nr 18, s. 1 (zob. Aneks, dokument nr 17); OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, 
Akta umorzonego śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku In-
stytutu Pamięci Narodowej w sprawie zabójstwa około 40 osób narodowości polskiej w dniu 20 VI 1944 r. w po-
bliżu majątku Glinciszki, gmina Podbrzezie i w Podbrzeziu, powiat wileńsko-trocki, przez funkcjonariuszy policji 
litewskiej, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Władysława Ziemiańskiego, 20 VII 1994 r., k. 146–147a: 
„[...] zostałem razem z rodzicami obudzony uderzeniami w okno. Było to wcześnie rano. Mężczyźni, którzy uderza-
li w okna, byli ubrani jak partyzanci, tzn. posiadali broń, ich ubrania były mieszaniną ubioru cywilnego z częścia-
mi umundurowania. Mówili po rosyjsku i, jak mi się wydaje, żądali, abyśmy wyszli”; ibidem, t. 3, Protokół przesłu-
chania świadka Ewy Zakościelnej, 9 IV 1969 r., k. 446: „[...] 20 VI 1944 r. w nocy do pokoju w pałacu, w którym 
spałam z siostrą i moim sześcioletnim synem, weszło dwóch uzbrojonych w karabiny partyzantów, żądając w języ-
ku rosyjskim kluczy do budynków gospodarczych. Moja siostra zaprowadziła ich do osoby, u której znajdowały się 
klucze. Partyzanci uprowadzili kilka sztuk bydła i świń. Nie był to pierwszy przypadek zabrania przez partyzantów 
bydła i trzody chlewnej z tego majątku”.
2 Niem. Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland m.b.H. (LO) – spółka administrująca znacjonalizowanymi ma-
jątkami rolnymi na terenie utworzonego przez niemieckiego okupanta Komisariatu Rzeszy Wschód.
3 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 20, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r.; AAN, 
mf. M-582/1 (kopia z LCVA: F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 Komendanta Okręgu Wileńskiego AK 
ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 5 (zob. Aneks, dokument nr 2). 
4 Jesienią 1943 r. do Oddziału Partyzanckiego „Szczerbca” udali się z Glinciszek Józef Bandzo „Jastrząb” i Ka-
zimierz Chmielowski „Rekin”. Do OP „Błyskawica” wstąpił Bronisław Juniewicz „Nit”, „Jarosław”, a także ukry-
wający się czasowo w Glinciszkach Henryk Chorążak „Śrut” z Wilna. W czasie akcji „Burza” miejscowa placówka 
AK, dowodzona przez agronoma ppor. rez. Aleksandra Szulca, dołączyła do 2. Brygady AK. Komplety w ramach 
tajnego nauczania prowadziła w Glinciszkach Irena Sławińska, zaprzysiężona w AK pod ps. „Sigalew”, zatrudnio-
na w kancelarii majątku (AIPN Wr, 221/324, H. Chorążak „Śrut”, Życiorys wojenny 1941–1946 r., mps, k. 59–60;  
UdSKiOR, Akta kombatanckie Bronisława Juniewicza, Henryka Konecznego, Ireny Sławińskiej; Z. Jankowski, Wspo-
mnienia z 2. Wileńskiej Brygady AK oraz z Kaługi, Bydgoszcz 1998, s. 176; I. Sławińska, Moi uczniowie z wojennych 

1
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przychodzili czasem również litewscy policjanci po wyroby miejscowej gorzelni, mleko 
albo nawet po krowę5. Tym jednak razem pracownicy i mieszkańcy dworu odnieśli wra-
żenie, że amatorami łatwej zdobyczy byli bandyci.

Zgodnie z wymogami władz, o najściu należało powiadomić miejscową policję. 
W tym celu do oddalonego o ok. 6 km Podbrzezia udał się pracownik administracji ma-
jątku Józef Koneczny6. Na gminnym posterunku litewskiej policji zgłosił zajście, przeka-
zując prawdopodobnie pismo od zarządcy majątku Edwarda Żywieckiego, w którym to 
piśmie wymienione zostały utracone dobra. Policję w Podbrzeziu zaalarmował też strzał, 
który dobiegł tego ranka od strony Glinciszek. Ze stacjonującej w miasteczku 3. kompanii 
258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego wysłany został patrol w sile drużyny 
z jednym karabinem maszynowym, w celu rozpoznania sytuacji w Glinciszkach i zapew-
ne ścigania rabusiów. Ośmio- lub dziewięciosobowy pododdział ruszył szosą w kierunku 
Giedrojć. W połowie drogi, we wsi Równopole, policjanci dowiedzieli się, że niedawno 
przebywała tam grupa trzech uzbrojonych rabusiów, którzy skradli jednemu z gospodarzy 
marynarkę i strzelali do jego psa. Wkrótce patrol zbliżył się do skrzyżowania, z którego 
odchodziła w lewo lipowa aleja prowadząca bezpośrednio do dworu Glinciszki. Tu ok. go-
dziny 5.00 litewski patrol został ostrzelany z zasadzki przez partyzantów 5. Brygady AK7. 
Na placu boju padło czterech policjantów, dwóch kolejnych zostało rannych, a dwóch 
wydostało się z pułapki i uszło do Podbrzezia8. Zaalarmowany dowódca litewskiej kom-
panii porucznik (leitenantas) Petras Polekauskas ruszył na miejsce potyczki na czele kil-
kudziesięcioosobowego oddziału9. Litwini nie zastali tam już jednak partyzantów, jedynie 

lat. Tajne nauczanie pod Wilnem w Glinciszkach 1942/44 [w:] Wilno jako ognisko oświaty w latach próby (1939– 
–1945), oprac. E. Feliksiak, M. Skorko-Barańska, Białystok 1994, s. 364; T. Szynkowski, Matko nasza partyzancka. 
Szlakiem 2. Wileńskiej Brygady AK, Warszawa 2004, s. 136–137).
5 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Kazimiery Mikrut, 7 VII 1994 r., k. 145.
6 Według jednego ze źródeł, towarzyszył mu holenderski instruktor pracujący w grupie majątków Annowil (Mord 
w Glinciszkach..., s. 1).
7 Według wspomnień wchm. Antoniego Rymszy „Maksa”, dowódcy 3. szwadronu 5. Brygady AK, jego podod-
dział zaległ wówczas w zasadzce na cmentarzu, położonym na wzgórzu. Z topografii terenu wiadomo, że prywat-
ny cmentarz właścicieli majątku Glinciszki znajdował się właśnie przy skrzyżowaniu szosy Podbrzezie–Giedrojcie 
z dworską aleją i rzeczywiście usytuowany był na wzniesieniu dominującym nad okolicą. W jego pobliżu, tyle że 
u podnóża wzniesienia, znajdował się także niemiecki cmentarz wojskowy z I wojny światowej. „Maks” wspominał, 
że potyczka rozegrała się wśród zabudowań dworskich, gdzie stacjonować miała wielonarodowościowa załoga poli-
cyjna okupanta, zabezpieczona murowanym bunkrem. Partyzanci rzekomo ostrzelali wówczas policjantów znajdują-
cych się na terenie dworu z zasadzki na cmentarzu. W rzeczywistości zabudowania dworskie oddalone były od obu 
cmentarzy o kilometr i przesłonięte drzewami, co wykluczało prowadzenie skutecznego ognia z tej odległości. Wer-
sji tej, zarówno w odniesieniu do nieistniejącego wówczas posterunku policyjnego w Glinciszkach, jak również do 
miejsca i czasu starcia oraz innych opisywanych szczegółów akcji, przeczą relacje innych świadków zdarzeń. Nie-
precyzyjna wersja „Maksa” (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., 
s. 256–258, powtórzona także w: idem, U boku Łupaszki, [Kraków] 2013, oraz przytoczona w: D. Fikus, Pseudonim 
„Łupaszka”..., s. 85) znalazła odzwierciedlenie w niektórych innych publikacjach, m.in. we wspomnieniach jego 
ówczesnych podkomendnych (E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada..., s. 31; W. Szewieliński, Strzępy wspo-
mnień..., s. 105–106).
8 RGWA, f. 504, o. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturm- 
bannführera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60, zob. 
Aneks, dokument nr 8; Bestialska zbrodnia Litwinów w Glinciszkach, „Jednością Silni” 1944, nr 9, s. 3, zob. Aneks, 
dokument nr 15; Mord w Glinciszkach..., s. 1; Prieš akis sunkūs egzaminai, „Karinės ir politinės žinios” 1944, nr 19, 
s. 2, zob. Aneks, dokument nr 14. Według jednego z polskich komunikatów prasowych, część litewskiego patrolu 
została wzięta do niewoli i rozmundurowana, a później zwolniona do Podbrzezia (Nowe bestialstwo Litwinów, „Biu-
letyn BIP-u” 1944, nr 16, s. 1, zob. Aneks, dokument nr 13). Nie potwierdzają tego jednak inne źródła.
9 Liczebność tego oddziału była szacowana na 50 ludzi (Mord w Glinciszkach..., s. 1).
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w przydrożnym rowie znaleźli zabitych i rannych kolegów10. Życie stracili wówczas czte-
rej policjanci: szer. Jurgis Garbšys (kawaler niemieckiego Krzyża Żelaznego II klasy11), 
st. szer. Edmundas Jankauskas, szer. Rapolas Kadelskas i st. szer. Antanas Žeglaitis12. 
Stało się jasne, że rabunek we dworze był tylko pretekstem do wciągnięcia w zasadzkę 
litewskiego oddziału. Taki też od początku był zamiar partyzantów13. Zasadzkę przygoto-
wał oddział wydzielony z 5. Brygady AK, którego liczebność szacowana była na ok. 200 
ludzi. Jego trzon stanowiła 1. kompania szturmowa dowodzona przez por. Wiktora Wiąc-
ka „Rakoczego”14, której towarzyszył 3. szwadron wchm. Antoniego Rymszy „Maksa”15. 
Według postronnych świadków, wśród partyzantów byli m.in. konni i rowerzyści16.

10 Zeznanie Jonasa Ramansevičiusa (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski postanowienia 
Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Wileńskiego z 29 I 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy karnej w sprawie zbrod-
ni w Glinciszkach, k. 326).
11 P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 630.
12 R. Zizas, Lietuvių savisaugos..., s. 179–343; „Naujoji Lietuva”, 25 VI 1944, s. 5.
13 O tym, że głównym celem akcji była zasadzka, a nie rekwizycja, świadczą m.in. wspomnienia por. Wiktora Wiąc-
ka „Rakoczego”, dowódcy 1. kompanii 5. Brygady AK (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów par-
tyzanckich na Wileńszczyźnie, mps, s. 15) i Antoniego Rymszy „Maksa”, dowódcy 3. szwadronu 5. Brygady AK 
(J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 256–257). Jednym ze 
świadków wydarzeń był Stanisław Sosnowski: „[...] do Glinciszek przyszedł dość silny oddział partyzantów AK, 
którzy usadowili się w pobliżu wspomnianego przeze mnie budynku szkoły. Ja z nimi wprawdzie nie rozmawiałem, 
ale widziałem ich, gdyż pracowałem w tym czasie w polu, oddalonym o ok. 1 km od Glinciszek. Później dowiedzia-
łem się, że partyzanci ci chcieli zwabić w zasadzkę litewskich milicjantów” (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Proto-
kół przesłuchania świadka Stanisława Sosnowskiego, 16 II 1995 r., k. 179). Według Dariusza Fikusa przebranymi 
za rabusiów byli żandarmii 5. Brygady AK (D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 85). Nie można wykluczyć, że 
rekwizycja we dworze została przygotowana w cichym porozumieniu z administracją majątku, a pozory napadu za-
chowywano jedynie przed niewtajemniczonymi pracownikami (AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symo-
nowicza, k. 132: „Sprawa rekwizycji była zawczasu omówiona z administracją majątku. [...] za namową partyzan-
tów administracja powiadomiła policję w Podbrzeziu”).
14 Por. Wiktor Wiącek „Kanarek”, „Rakoczy”, ur. 17 VIII 1919 r. w Miechocinie, pow. tarnobrzeski. Uczestnik kam-
panii wrześniowej 1939 r. Po zwolnieniu z niewoli sowieckiej przedostał się przez Węgry do Francji. Uczestnik bit- 
wy o Narwik w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Cichociemny, przerzucony do okupo-
wanego kraju 19/20 III 1943 r. Oficer Kedywu KO Wilno AK. Od 15 IX do 15 X 1943 r. instruktor dywersji w OP 
„Brony”. Ranny w walce, następnie po wyleczeniu rozpoczął 2 XI 1943 r. służbę w OP „Łupaszki”, późniejszej 
5. Brygadzie AK. Dowodził 1. plutonem, a następnie 1. kompanią szturmową. Od 27 III 1944 r. zastępca dowódcy 
brygady, okresowo w kwietniu i maju 1944 r. pełnił obowiązki dowódcy 5. Brygady AK, pod nieobecność areszto-
wanego rtm. „Łupaszki”. Awansowany do stopnia por. 3 V 1944 r., rozkazem zaś dowódcy AK z 1 VII 1944 r. od-
znaczony KW po raz pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Po rozwiązaniu oddziału w lipcu 1944 r. przedostał się na 
Białostocczyznę, a następnie w sierpniu 1945 r. na Zachód, gdzie zameldował się ponownie w szeregach PSZ. Dal-
sze losy nieznane (AIPN, 0259/436/3, Protokół przesłuchania podejrzanego Zygmunta Szendzielarza, 8 IX 1950 r., 
k. 15–18; SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów...; SPP, Kol. 23/305, Wiącek Wiktor Jan, por. piech.; 
K.A. Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t. 3, Zwierzyniec–Rzeszów 2002, s. 106–112; idem, Wiącek 
Wiktor [w:] Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, red. L.J. Malinow-
ski, Bydgoszcz 2004, s. 95–96).
15 Wchm./ppor. cz. w. Antoni Rymsza „Maks”, ur. 14 IV 1914 w Helsinkach. Podoficer zawodowy WP. W okre-
sie okupacji niemieckiej członek policji białoruskiej w Świrze i jednocześnie żołnierz ZWZ-AK (od 1940 r.). Jeden 
z pierwszych partyzantów OP „Kmicica” (od marca 1943 r.) i 5. Brygady AK, gdzie dowodził 3. plutonem, przekształ-
conym później w 3. szwadron. Po rozwiązaniu oddziału w lipcu 1944 r. przedostał się do Białegostoku. Aresztowany 
27 VII 1948 r. w pow. Lębork, więziony w Legnicy, następnie w łagrach sowieckich, m.in. na Kołymie. Repatriowa-
ny do Polski w 1959 r. Zmarł 4 VII 1994 r. w Gdańsku, pochowany w Prochowicach Śląskich (AIPN, 0259/436/1, 
Protokół przesłuchania podejrzanego Antoniego Rymszy, 14 X 1948 r., k. 12–22; ibidem, Protokół przesłuchania 
podejrzanego Antoniego Rymszy, 19 X 1948 r., k. 23–46; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, 
„dapros”, „wojennyj sud”...).
16 Według doniesienia polskiej prasy konspiryjnej, oddział partyzancki liczył ok. 200 ludzi, w tym 30 rowerzystów 
(Mord w Glinciszkach..., s. 1), natomiast według niemieckiego doniesienia policyjnego – ok. 200–300 ludzi (RGWA, 
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Zasadzka nie powiodła się w pełni, ponieważ dowódca akcji planował zlikwidowanie 
całości lub przynajmniej dużej części litewskiej kompanii. Świadczy o tym chociażby 
liczebność użytych sił partyzanckich. Ponadto część litewskiego patrolu wydostała się 
z pułapki. Na zasadzkę wybrano dogodne miejsce, wykorzystując naturalne warunki 
terenowe. Nieprzyjaciel miał zostać zaatakowany w momencie przemieszczania się dro-
gą, na dwustumetrowym odcinku biegnącym w obniżeniu, otoczonym z trzech stron 
niewielkimi wzniesieniami. Na zadrzewionym pagórku położonym przy skrzyżowaniu, 
w sąsiedztwie małego cmentarza, zajął stanowiska ogniowe 3. szwadron wchm. „Mak-
sa”. Z tego miejsca możliwe było prowadzenie skutecznego ognia czołowego, który miał 
zatrzymać nieprzyjaciela zbliżającego się od strony Podbrzezia. Jednocześnie w niewiel-
kim jarze wyrzeźbionym przez strumień, leżącym nieco na zachód od szosy, ukryła się 
1. kompania szturmowa. W chwili rozpoczęcia walki miała ona zablokować szosę pod-
brzeską i zaatakować nieprzyjaciela od tyłu, biorąc go w ten sposób w krzyżowy ogień. 
Celem tego manewru było odcięcie przeciwnikowi drogi odwrotu i powstrzymanie 
ewentualnej odsieczy idącej od strony Podbrzezia. Zgodnie z planem, 1. kompania miała 
błyskawicznie opuścić jar i zająć odkryte wzniesienie zamykające miejsce zasadzki od 
strony południowej. Ewentualne znalezienie się litewskiej kompanii w miejscu zasadzki 
z góry stawiałoby ją na mocno niekorzystnej pozycji, grożącej całkowitym zniszczeniem 
oddziału lub zmuszającej do złożenia broni. Zasadzka została przeprowadzona zgodnie 
z założeniem, tyle że wbrew oczekiwaniom wpadł w nią jedynie niewielki patrol wroga. 
Analizując przyczyny niepowodzenia, ppor. „Rakoczy” doszedł do wniosku, że do glin-
ciskiego dworu wysłał za mały oddział pozoracyjny. Aby osiągnąć zamierzony skutek, 
należało, jego zdaniem, wysłać tam nie kilku, lecz kilkunastu „bandytów”, aby wywabić 
z miasteczka odpowiednio większy oddział policyjny17.

Wkrótce po walce zasadzka została zwinięta, a pododdziały 5. Brygady AK wycofały 
się w kierunku północno-wschodnim, w stronę odległej o ok. 1,5 km wsi Żakiszki. Party-
zantów odprowadzali wzrokiem mieszkańcy pobliskiego budynku, zbudzeni odgłosami 
walki18. Oddział AK prawdopodobnie na chwilę zatrzymał się w Żakiszkach, skąd za-
pewne odszedł w stronę Sużan, odległych o ok. 16 km19. Jednym ze świadków przemar-
szu polskiego oddziału był Władysław Klukowski, który wiedziony ciekawością, wraz 
z Mieczysławem Sobolewskim poszedł w ślad za partyzantami w stronę Żakiszek20.

f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannführera Hansa 
Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60).
17 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
18 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Henryka Konecznego, 13 V 1991 r., k. 10; ibi-
dem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Gajewskiego, 24 VIII 1994 r., k. 159a: „pewnego dnia wcześ-
nie rano słyszeliśmy odgłosy strzałów, wybiegliśmy większą grupą przed czworak, który był na skrzyżowaniu dróg. 
Z prawej strony był zagajnik i zobaczyliśmy maszerujących w pośpiechu żołnierzy – oddział. Część żołnierzy była 
na rowerach. Rozpoznaliśmy, że jest to wojsko polskie. [...] Gdy oddział zniknął, przebiegło jeszcze 2 lub 3 żołnie-
rzy. Jeden był obandażowany”.
19 Mord w Glinciszkach..., s. 1: „[...] cały oddz[iał] partyz[ancki] opuścił Glinciszki i usadowił się o 1,5 km na pół-
noc od Glinciszek”; OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania zatrzyma-
nego Władysława Klukowskiego w Wilnie z 20 VII 1947 r., k. 391: „Partyzanci jeszcze byli we wsi, jak około pół 
godziny po tym, do naszej wsi weszli niemiecko-litewscy żołnierze, którzy zatrzymali nas i poprowadzili do wsi 
Glinciszki”.
20 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania świadka Władysława Klu-
kowskiego z 7 XII 1955 r., k. 406.
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Przybyły na miejsce potyczki litewski oddział policyjny na rozkaz dowódcy kom-
panii zaczął wyłapywać okolicznych mieszkańców. Najbliżej miejsca walki stały od-
osobnione czworaki dworskie, w których znajdowała się wiejska szkoła i mieszkania 
kilku rodzin, m.in. nauczycieli Konecznych oraz Bałendów, Stankiewiczów, Szewielów 
i Wenclewskich. Budynek znajdował się w odległości ok. 1 km od dworu. Na przed-
wojennej mapie wojskowej miejsce to oznaczono jako Zaścianek Glinciszki, chociaż 
nazwa ta nie miała charakteru urzędowego21. Policjanci litewscy wyprowadzili wszyst-
kie znalezione osoby, włącznie z nocującym tam okazjonalnie włóczęgą w podeszłym 
wieku, o nazwisku Romejko. Wśród zatrzymanych były prawie wyłącznie kobiety, dzie-
ci i osoby starsze, ponieważ mężczyźni udali się już do pracy w majątku. Do wyjścia 
motywowała ich dodatkowo poranna strzelanina, po której bezpieczniej było zaszyć 
się na odległym polu do czasu wyjaśnienia sytuacji. Uwadze policjantów uszli jedynie 
dwaj ośmiolatkowie: Ryszard Koneczny i wypoczywający u państwa Konecznych letnik 
z Wilna Ryszard Gajewski. Chłopcy ukryli się w beczkach22. Wyprowadzonych miesz-
kańców budynku policjanci litewscy zgromadzili na pobliskim pagórku i kazali się im 
położyć na ziemi tuż obok ogrodzonego drewnianym płotem małego cmentarza rodziny 
Jeleńskich. Równocześnie policjanci chwytali także ludzi przejeżdżających drogą, m.in. 
leciwego glinciskiego kowala Karola Szymiańca, który wiózł mleko z majątku do Pod-
brzezia, oraz Longina Zienkiewicza, rolnika z sąsiedniej wsi Burkiła. Kilkuosobowy pa-
trol litewski przeszukujący pobliskie wioski zatrzymał jeszcze pięciu mężczyzn, ujętych 
koło domu Józefa Klukowskiego w zaścianku Wierśminie. Byli to: krawiec Józef Klu-
kowski (syn gospodarza), jego kuzyn Władysław Klukowski, uczeń krawiecki Antoni 
Mieżaniec z pobliskiej wsi Sprejnie oraz czeladnik krawiecki Mieczysław Sobolewski. 
Przyszli oni, jak co dzień rano, do pracy w zakładzie krawieckim. Wśród nich znalazł 
się też mieszkający w Sprejnach Władysław Mackiewicz, którego zaintrygowały strzały 
dobiegające rankiem od strony Glinciszek, przybył więc do zakładu Józefa Klukowskie-
go pod pretekstem odebrania zamówionego ubrania, w rzeczywistości zaś by zobaczyć, 
co się stało23. Zaabsorbowani odgłosami porannej walki i widokiem maszerujących par-
tyzantów mężczyźni stali koło domu, komentując niecodzienne wydarzenia. Tak zastali 
ich policjanci, którzy po krótkim przepytaniu zamierzali pójść dalej, jednak z powodu 

21 Mapa taktyczna Polski, skala 1:100 000, Arkusz Mejszagoła, Wojskowy Instytut Geograficzny 1928; Wykaz miej-
scowości Rzeczypospolitej Polskiej..., t. 1, s. 70; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem 
terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, t. 1, oprac. kom. red. pod kier. T. By-
strzyckiego, Przemyśl–Warszawa [1931], s. 439.
22 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., 
k. 30; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Gajewskiego, 24 VIII 1994 r., k. 159–161: „[...] usłyszeliśmy 
krzyki wypowiadane po litewsku, a wtedy język ten dość dobrze rozumiałem. Zaczęto wyganiać ludzi z czworaków. 
Nie przypominam sobie, dlaczego ja z Ryśkiem Konecznym pozostaliśmy w izbie. Bardzo przerażeni rozmawialiśmy, 
co z nami będzie. [...] Pamiętam, że siedząc przy oknie, czytałem jakąś książkę i przeczytałem w niej żywot święte-
go Stanisława Kostki i o pogrzebie marszałka Piłsudskiego. Zaczęliśmy rozmawiać z Ryszardem Konecznym, co ro-
bić. Zdecydowaliśmy się ukryć w głębokiej piwnicy, w beczkach po kapuście lub ogórkach. Przed ukryciem słysze-
liśmy krzyki i odgłosy strzałów, które dobiegały od strony zagajnika. [...] Po jakimś czasie strzały i krzyki ucichły, 
a my bardzo długo siedzieliśmy w tych beczkach. [...] i gdy zdecydowaliśmy się wyjść, bo panowała zupełna cisza, 
był już zmrok. Wybiegliśmy z czworaków, nie rozglądając się, pobiegliśmy w stronę pałacu. Biegliśmy przez jakieś 
zboże”; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Konecznego, 19 VI 1971 r., k. 458–459.
23 Relacja Władysławy Jankowskiej (siostry Antoniego Mieżańca), 29 III 2011 r.; Relacja Michała Sosnowskiego 
(kolegi Władysława Mackiewicza), 29 III 2011 r.; Relacja Anny Sosnowskiej (siostry Władysława Mackiewicza), 
29 III 2011 r.
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dyskusji rozpoczętej przez Mieczysława Sobolewskiego zabrali ich ze sobą do punktu 
zbornego przy szosie24. Kilku litewskich policjantów udało się w tym samym czasie 
do dworu Glinciszki, oddalonego o kilometr od szosy, gdzie spędzili wszystkich ludzi 
i ustawili ich pod ścianą stajni.

W wyniku obławy na pagórku przy szosie policjanci zgromadzili blisko czterdzieści 
osób. Dowodzący kompanią litewski oficer domagał się od zgromadzonych informacji 
o kierunku odejścia polskiego oddziału. Na zadane po litewsku pytanie odpowiedział 
w tym języku tylko Władysław Klukowski25. Rozkazano mu wówczas wstać z ziemi 
i odprowadzono na bok. Pozostałe osoby z rozkazu dowódcy litewskiej kompanii zo-
stały rozstrzelane, najprawdopodobniej partiami po sześć osób26. Wśród nich znalazł się 
również kuzyn Władysława Klukowskiego – Józef Klukowski. Podczas przesłuchania 
Władysław Klukowski poinformował litewskiego dowódcę, że polscy partyzanci odeszli 
w stronę wsi Żakiszki, i zobowiązał się do informowania litewskiej policji o zaobserwo-
wanych ruchach partyzantów27. Bezpośrednio przed egzekucją lub w jej trakcie do grupy 
skazańców dołączył niespodziewanie czternastoletni Jarosław Koneczny, który wyszedł 
rankiem z domu. Dowiedziawszy się o najściu litewskiej policji, wrócił do zatrzymanej 
matki Ludmiły i wraz z nią został zabity28. Z masakry ocalał jedynie Józef Bałendo, któ-
ry ranny w rękę upadł wraz z innymi, a po pewnym czasie, korzystając ze sposobności, 
niezauważenie wymknął się z miejsca egzekucji. Podczas ucieczki przez zboże został 
wkrótce zatrzymany przez litewski patrol, najwyraźniej zabezpieczający okolicę akcji. 

24 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania zatrzymanego Władysława 
Klukowskiego w Wilnie z 20 VII 1947 r., k. 390–391; ibidem, t. 3, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłu-
chania świadka Władysława Klukowskiego, złożonego w Wilnie 7 XII 1955 r., k. 406.
25 Władysław Klukowski, Polak, ur. w 1920 r. w zaśc. Wierśminie, gm. Podbrzezie. Według obciążających go ze-
znań złożonych przez niektórych sąsiadów oraz braci Antoniego i Zygmunta Klukowskich, utrzymywać miał zażyłe 
relacje z policjantami litewskimi z Podbrzezia. Widywano go z pistoletem, który – jak podejrzewano – otrzymał od 
policji. W 1943 r. rzekomo zgłosił się w ramach mobilizacji do służby w szeregach armii niemieckiej, lecz po tygo-
dniu wrócił do domu, zwolniony z powodu choroby. Ujęty 20 VI 1944 r. w Glinciszkach przez litewskich policjan-
tów, jako jedyny został wyłączony z egzekucji. Po lipcu 1944 r. wybrany na zastępcę przewodniczacego Glinciskiej 
Rady Wiejskiej. Ujęty przez NKWD, zbiegł z konwoju i ukrywał się Wilnie. Po ponownym zatrzymaniu wywiezio-
ny do obozu w Donbasie, skąd wrócił w 1945 r. Aresztowany następnie 8 VII 1947 r. i skazany 13 X 1947 r. przez 
Trybunał Wojskowy MWD LSRR w Wilnie na 15 lat prac katorżniczych i pozbawienie praw na 5 lat za współpra-
cę w czasie wojny z policją okupanta, m.in. poprzez wskazanie kierunku odejścia partyzantów z Glinciszek 20 VI 
1944 r. Na wniosek Władysława Klukowskiego wyrok został uchylony 7 XI 1955 r. Sprawa została skierowana do 
ponownego rozpatrzenia, a następnie umorzona 29 XII 1955 r. na podstawie ustawy o amnestii (LYA, F. K-1, Ap. 58, 
B. 6918/3, Sprawa karna Władysława Klukowskiego; OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2–3, Kopia akt sprawy karnej Wła-
dysława Klukowskiego, k. 361–416).
26 Zeznanie Jonasa Ramansevičiusa (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski postanowienia 
Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Wileńskiego z 29 I 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy karnej w sprawie zbrod-
ni w Glinciszkach, k. 326).
27 Ibidem, t. 2, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania zatrzymanego Władysława Klukowskiego 
w Wilnie z 20 VII 1947 r., k. 390–391; ibidem, t. 2, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania oskarżo-
nego Władysława Klukowskiego w Wilnie z 21 VII 1947 r., k. 393–394; ibidem, t. 3, Tłumaczenie na język polski 
protokołu przesłuchania świadka Władysława Klukowskiego, złożonego w Wilnie 7 XII 1955 r., k. 406–407.
28 Ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Konecznego, 19 VI 1971 r., k. 458–459: „[...] przez okno 
obserwowałem jak ok. czterdziestu osób zostało zgrupowanych w odległości od miejsca, w którym żeśmy się znaj-
dowali, ok. 80–100 m, i po pewnym czasie po sześć osób odprowadzano [ich] do miejsca, którego już nie widzie-
liśmy. Słyszeliśmy natomiast strzały. Widziałem również, jak brat mój Jarosław, który liczył wówczas 14 lat, przy-
biegł do matki, a następnie rzucił się na wartownika, został on również zatrzymany i wraz z matką w jednej szóstce 
odprowadzony”; ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Henryka Konecznego, 13 V 1991 r., k. 11–11v.
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Bałendo wytłumaczył się jednak, że jest nowym strażnikiem pilnującym pola i ktoś go 
na tym polu postrzelił. Wypuszczony, dotarł do glinciskiego dworu, gdzie się skrył29.

W tym czasie pełne napięcia chwile przeżywali mieszkańcy dworu, ustawieni pod ścia-
ną stajni, a następnie zamknięci pod strażą w dworskiej kaplicy. Słyszeli odgłosy strzałów 
dobiegające z miejsca egzekucji i poważnie obawiali się o swoje życie. Byli tam m.in.: 
Jadwiga Bandzo z rodziną, Jerzy Juniewicz, Kazimiera Juniewicz, Irena Sławińska z siostrą 
Ewą Zakościelną i jej sześcioletnim synem oraz grupa sióstr zakonnych urszulanek, które 
w przeczuciu najgorszego zaintonowały modlitwę za konających30. W grupie tej również 
przeważały kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni w większości pracowali już w polu. Po-
licjanci zabrali pięć osób zatrudnionych w administracji majątku i doprowadzili je na miej-
sce zbrodni. Wśród nich znajdowali się zarządca majątku Edward Żywiecki i magazynier 
Kazimierz Juniewicz. Litewski dowódca, pokazując im zwłoki pomordowanych, miał po-
wiedzieć: „Z wami wszystkimi tak będzie”31. Ostatecznie jednak zatrzymanych zwolniono, 
być może dlatego, że Kazimierz Juniewicz ukląkł przy zabitych i modlił się po litewsku. 
Zarządca Edward Żywiecki został wówczas dotkliwie pobity32. Przy zabitych miał się także 
modlić litewski proboszcz z Dubinek ks. Jonas Žvinys, który przypadkiem znalazł się na 
miejscu zbrodni w drodze samochodem z Wilna33.

Po zakończeniu egzekucji sprawcy przystąpili do ukrycia zwłok. Kilkuosobowy 
patrol litewski ruszył w stronę wsi Baranele, skąd przyprowadził co najmniej ośmiu 
mężczyzn: Władysława Bogdziewicza, Michała Czerniawskiego, Ludwika Gasparańca, 
Kozłowskiego, Władysława Piotrowskiego, Stanisława Sosnowskiego, Stanisława Szyn-
kowskiego i Stanisława Terleckiego. Stanisława Sosnowskiego zabrano prosto z pola, na 
którym pracował, a Władysława Piotrowskiego z domu, gdzie jadł właśnie śniadanie w to-
warzystwie Ludwika Gasparańca. Policjanci kazali mężczyznom zabrać ze sobą łopaty. 
Przerażeni zastanym na miejscu zbrodni widokiem rolnicy stali się świadkami dobicia 
dwojga rannych: Józefa Klukowskiego i Wandy Bałendówny. Sprowadzeni mężczyźni, 
wraz z wyłączonym z egzekucji i przetrzymywanym nadal przez policję Władysławem 
Klukowskim, musieli wykopać rów bezpośrednio na miejscu kaźni i złożyć w nim ciała 
wszystkich pomordowanych. Słysząc rozmowę litewskich policjantów, dowiedzieli się, 
że sami też zostaną rozstrzelani. Po zakopaniu zwłok mogli jednak wrócić do domów34. 
Osoby przetrzymywane w tym czasie we dworze także zostały zwolnione po upływie 
ok. godziny, po przyjściu litewskiego policjanta, który zakomunikował pilnującym, że 
przy szosie zabito już ok. czterdziestu ludzi, a pozostałych można zwolnić. Po wycofa-

29 Ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Bronisława Juniewicza, 10 XII 1991 r., k. 51–52.
30 Ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 20–21; ibidem, t. 1, Protokół 
przesłuchania świadka Jadwigi Lonczak, 17 VI 1994 r., k. 137a–138; ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka 
Kazimiery Mikrut, 7 VII 1994 r., k. 144–145; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ireny Sławińskiej, 11 III 
1971 r., k. 450; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ewy Zakościelnej, 9 IV 1969 r., k. 447; I. Sławińska, 
Szlakami moich wód..., s. 94.
31 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Bronisława Juniewicza, 10 XII 1991 r., k. 50–51.
32 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Kazimiery Mikrut, 7 VII 1994 r., k. 145.
33 Armija krajova..., s. 77.
34 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Sosnowskiego, 16 II 1995 r., k. 178–
–182; ibidem, t. 2, Protokół przesłuchania świadka Michała Rynkiewicza, 2 IV 2004 r., k. 300; ibidem, t. 2, Tłuma-
czenie z języka litewskiego wyjaśnień Władysława Piotrowskiego, złożonych w Wilnie 16 I 1998 r., k. 214; ibidem, 
t. 3, Tłumaczenie protokołu przesłuchania świadka Michała Czerniawskiego w Glinciszkach, 24 XII 1955 r., k. 409–
–410; J. Surwiło, Życie się zatrzymało... Fotoreportaż z Glinciszek, „Kurier Wileński”, 18 VI 1994, s. 5.
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niu się litewskiego oddziału z dworu część mieszkańców zbiegła do pobliskiego lasu 
i ukrywała się tam przez następne dni35. Grupa miejscowej młodzieży dołączyła zaś 
wkrótce do polskiej partyzantki36.

Odchodząc z Glinciszek, litewscy policjanci zabrali ze sobą dobytek rozstrzelanych 
rodzin37. Opustoszałe mieszkania w budynku szkolnym zostały gruntownie opróżnione 
z wszelkich wartościowych rzeczy. Widywano później w Podbrzeziu jedną z litewskich 
kobiet w sukience zamordowanej nauczycielki Ludmiły Konecznej38.

W miejscu zakopania zwłok ofiar gromadzący się tam okoliczni mieszkańcy postawili 
wkrótce dębowy krzyż. Jednak po trzech dniach został on usunięty przez Litwinów39.

O rozgrywającym się w Glinciszkach dramacie pracownicy majątku poinformowali 
telefonicznie władze zwierzchnie LO. Telefonującym lub jednym z telefonujących miał 
być przydzielony do majątku holenderski instruktor rolny, którego obecność i postawa, 
zdaniem niektórych świadków, miały przyczynić się do oszczędzenia życia pozostałym 
pracownikom i mieszkańcom majątku40. Być może w pierwszej kolejności dzwonił on do 
majątku Annowil41, gdzie znajdowała się siedziba zarządu grupy majątków, w skład któ-
rego wchodziły Glinciszki. Administratorem tej grupy majątków był mieszkający w Wil-
nie Władysław Komar. Do niego jako pierwsza telefonować miała Maria Erdmanowa, 
przedwojenna właścicielka dworu Annowil (siostra właściciela Glinciszek Kazimierza 
Jeleńskiego), ówcześnie zatrudniona w majątku w charakterze pomocnicy buchaltera42.

W wileńskim mieszkaniu Władysława Komara przy ul. Zakrętowej 30c-1 (wówczas 
Čiurlionis str.) pierwszy telefon z informacją o wydarzeniach w Glinciszkach odebrała 
żona, Wanda43. Wobec prośby o natychmiastowy przyjazd męża do Glinciszek zatele-
fonowała pośpiesznie do biura okręgu wileńskiego LO (Wilna-Land), gdzie przebywał 
Władysław Komar, i przekazała mu otrzymaną informację. Wkrótce wyjechał on z Wil-

35 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jadwigi Lonczak, 17 VI 1994 r., k. 137a–138.
36 UdSKiOR, Akta kombatanckie Bronisława Juniewicza i Henryka Konecznego; Z. Jankowski, Wspomnienia 
z 2. Wileńskiej Brygady, s. 176; I. Sławińska, Moi uczniowie..., s. 364; T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 136–137.
37 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 21: „W mo-
mencie, kiedy mój ojciec przybył do tego budynku, został zaindagowany przez policjantów litewskich o podwodę. 
Wytłumaczono ojcu, że ma być zabrany inwentarz żywy zamieszkujących tam osób. Powiedziano ojcu, że oni już 
tych zwierząt nie będą potrzebować, i wówczas pokazano mu zwłoki zabitych”; ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania 
świadka Mariana Stefanowicza, 11 XII 1991 r., k. 55.
38 Ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 30.
39 J. Surwiło, Życie się zatrzymało..., s. 5.
40 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ireny Sławińskiej, 11 III 1971 r., k. 450. Według 
Henryka Konecznego, holenderski instruktor przydzielony do majątku Glinciszki miał na nazwisko Anema (ibidem, 
t. 1, k. 112, H. Koneczny, Moje wspomnienia, mps, s. 13).
41 W niniejszym opracowaniu przyjęto urzędową wersję nazwy majątku, zgodną z Zarządzeniem ministra spraw we-
wnętrznych z 28 IV 1938 r. o ustaleniu urzędowych nazw miejscowości zamieszkanych na terenie województwa wi-
leńskiego (Wykaz miejscowości..., s. 70). Wcześniej w oficjalnym użyciu znajdowała się nazwa Anowile (Skorowidz 
miejscowości..., t. 1, s. 43; Mapa taktyczna Polski, skala 1:100 000, Arkusz Mejszagoła...). Za nietrafione z powyż-
szego punktu widzenia uznać należy przyjęcie zdezaktualizowanej w 1938 r. nazwy Anowile jako zalecanej przez 
Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie 
Kraju (Nazewnictwo geograficzne świata..., s. 118).
42 Zbiory Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Notatka personalna, mps; Ziemianie polscy XX wieku. Słownik bio-
graficzny, cz. 3: Życiorysy: Andrychiewicz–Żychliński, red. A. Arkuszewski i in., Warszawa 1996, s. 49–51.
43 Składając zeznanie w 1971 r., Wanda Komar nie pamiętała, kto wówczas telefonował w sprawie Glinciszek. Po-
dała, że dzwoniono z jednego z sąsiednich majątków (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłuchania świad-
ka Wandy Komar-Żylińskiej, 3 VI 1971 r., k. 456).
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na wraz z Niemcem Hoffmanem (Oberfelwarter LO), samochodem kierowanym przez 
Polaka Kubowa. Do Glinciszek dotarli ok. 14.00, kilka godzin po zajściach. Po zapozna-
niu się z sytuacją oraz oględzinach miejsca egzekucji podjęli decyzję o jak najszybszym 
powrocie do Wilna. Zrezygnowali z propozycji przejazdu bezpieczniejszą, okrężną trasą 
przez Mejszagołę i wybrali najkrótszą drogę przez Podbrzezie. W miasteczku samochód 
zatrzymała litewska policja. Władysław Komar po wylegitymowaniu został zmuszony 
do wyjścia z auta i odprowadzony do budynku miejscowej szkoły, gdzie stacjonowała 
litewska kompania. Czekający w samochodzie Hoffman i Kubow byli następnie świad-
kami wyprowadzenia Władysława Komara z budynku przez litewskiego dowódcę. Ten-
że wydał podwładnym rozkaz rozstrzelania więźnia. Równocześnie, grożąc Hoffmano-
wi śmiercią, zmuszono go do odjazdu. Pobity Komar próbował ratować się od śmierci 
ucieczką, biegnąc w ślad za odjeżdżającym autem. Po przebiegnięciu ok. 200 m upadł 
postrzelony w nogę, a potem litewscy policjanci pobili go kolbami karabinów, pokłuli 
bagnetami i na koniec dobili strzałem. Policjanci obrabowali mężczyznę, m.in. obcina-
jąc palec z pierścieniem, a następnie zakopali zwłoki w pobliżu miejsca zabójstwa44.

W tym samym czasie w Podbrzeziu więziony był także pracownik administracji z ma-
jątku Glinciszki Józef Koneczny, który rankiem zawiadomił policję o napadzie na mają-
tek. Z powodu dalszego rozwoju wypadków, a zwłaszcza po śmierci w zasadzce czterech 
litewskich policjantów, Koneczny został potraktowany jako podejrzany o współpracę 
z partyzantami i poddany torturom w celu wymuszenia zeznań. W drzwiach połamano 
mu palce, dłonie, nadgarstki i przedramię. Pod wieczór został wyprowadzony do lasu koło 
majątku Annowil i tam zastrzelony. Policjanci zakopali jego ciało na miejscu egzekucji45.

Niewiele natomiast wiadomo o śmierci Mikołaja Dubienieckiego z Wilna, który miał 
być również zatrzymany przez litewskich policjantów w Podbrzeziu i zastrzelony46.

44 Ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Wandy Komar-Żylińskiej, 3 VI 1971 r., k. 455–457; ibidem, t. 1, Pro-
tokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 32; RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, 
Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannführera Hansa Joachima Böhmego 
do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Mord w Glinciszkach..., , s. 2; Prieš akis sunkūs 
egzaminai..., s. 2; Z.S. Brzozowski, Litwa–Wilno 1910–1945, Paryż 1987, s. 105. Według zeznań byłego funkcjona-
riusza 3. kompanii 258. batalionu Justasa Vizgirdy, Władysław Komar został aresztowany przez dowódcę litewskiej 
kompanii za ukrywanie żołnierzy AK i zastrzelony przy próbie ucieczki. Zastrzelenie Władysława Komara potwier-
dził także inny policjant z 3. kompanii Romas Januškevičius (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język 
polski postanowienia Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Wileńskiego z 29 I 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy 
karnej w sprawie zbrodni w Glinciszkach, k. 326–326a).
45 Według Danuty Krystyny Konecznej-Adamus (córki Józefa Konecznego) oraz świadka Mariana Stefanowicza, 
Józef Koneczny został rozstrzelany 3–4 dni po 20 VI 1944 r. (OKGd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świad-
ka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 31; ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Maria-
na Stefanowicza, 11 XII 1991 r., k. 55, zob. Aneks, dokument nr 22; Notatka z rozmowy z Danutą Krystyną Ko-
neczną-Adamus, 28 IV 2014 r.). W niniejszym opracowaniu za datę śmierci Józefa Konecznego przyjęto jednak 
20 VI 1944 r.,przede wszystkim na podstawie źródeł z epoki (Mord w Glinciszkach..., s. 1; Nekrolog Józefa, Lud-
miły i Jarosława Konecznych, „Goniec Codzienny” [Wilno], 24 VI 1944, s. 4). O śmierci Józefa Konecznego, 
choć bez przesądzania o jej dacie, zeznawali także inni świadkowie (OKGd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłucha-
nia świadka Ireny Sławińskiej, 11 III 1971 r., k. 450; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Zygfryda Rau-
bo, 7 VII 1971 r., k. 460).
46 AIPN Wr, 221/201, List Henryka Konecznego do Romana Koraba-Żebryka, 1 VII 1990 r., k. 1–1v; OK-
ŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Henryka Konecznego, 13 V 1991 r., k. 10; ibidem, 
t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 22; ibidem, t. 1, H. Koneczny, Moje wspo-
mnienia, mps, k. 115; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Henryka Konecznego, 4 III 1971 r., k. 453; ibi-
dem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Wincentego Jeleńskiego, lipiec 1971 r., k. 465.
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W wyniku starań podjętych przez wdowę Wandę Komar u kierownika LO w Wilnie 
dr. Kobego i komisarza okręgowego w Wilnie Hansa Hingsta, wydana została przez 
niemieckie władze bezpieczeństwa zgoda na ekshumację ciała jej męża i skromny po-
grzeb w Wilnie. Na tym tle doszło do różnicy zdań pomiędzy okupacyjnymi władzami 
cywilnymi a policyjnymi na Litwie. Te ostatnie zwlekały z wydaniem zgody, obawiając 
się że może to zantagonizować Litwinów. Ostatecznie zwłoki Władysława Komara zo-
stały ekshumowane z Podbrzezia w asyście niemieckiej policji 24 czerwca 1944 r. o go-
dzinie 9.00. Akcję przeprowadził kierownik LO w Wilnie dr Kobe, przy udziale m.in. 
Zygmunta Kościałkowskiego i Michała Komara. Zwłoki przetransportowano do lokalu 
LO w Wilnie przy ul. Wielka Pohulanka. W trakcie zorganizowanej tam uroczystości 
żałobnej przemawiali dr Kobe i Hoffman. Pierwszy z nich nazwał litewskich spraw-
ców zbrodniarzami, niegodnymi noszenia mundurów, i zapowiedział ich ukaranie. Po 
uroczystości odbył się skromny pogrzeb, prawdopodobnie dyskretnie obstawiany przez 
funkcjonariuszy niemieckich organów bezpieczeństwa w cywilnych ubraniach, zgod-
nie z poleceniem komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie Hansa Joachima 
Böhmego47. Ciało Władysława Komara spoczęło w rodzinnym grobowcu na wileńskiej 
Rossie.

Dwa dni później, przed południem 26 czerwca 1944 r., doszło do ekshumacji pozo-
stałych ofiar. Z Wilna wyruszył niemiecki oddział policyjny w sile pięćdziesięciu ludzi 
na samochodach ciężarowych. Z lasku w pobliżu majątku Annowil wydobyto zakopane 
tam ciało Józefa Konecznego, które zawieziono do Glinciszek. Niemcy zabezpieczyli 
teren wokół masowego grobu, rozstawiając wokoło stanowiska karabinów maszyno-
wych48. Ekshumacją kierował Landbewirschaft powiatowy Horst wraz z pomocnikiem 
terenowym Johansonem. Z jego polecenia mogiłę rozkopali policjanci z 3. kompanii 
258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego – jednostki, która dokonała masa-
kry. Dowódca litewskiego oddziału do ostatniej chwili próbował odwieść Niemców od 
planowanej ekshumacji, sugerując jej niecelowość. Na miejscu zgromadziło się wielu 
okolicznych mieszkańców, którzy od kilku dni spotykali się przy mogile w oczekiwaniu 
na możliwość godnego pochówku pomordowanych. Z chwilą odsłonięcia zwłok rodzi-
ny ofiar odsunęły litewskich policjantów i nie dopuściły ich do ciał swoich bliskich49. 
Zwłoki były identyfikowane przez przybyłych, a następnie składane do trumien, indy-
widualnych bądź rodzinnych. Pochówek wszystkich ofiar, włącznie z przywiezionymi 
z Podbrzezia, nastąpił na pobliskim byłym niemieckim cmentarzu wojennym z 1915 r. 

47 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Mord w Glin-
ciszkach..., s. 2.
48 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Mariana Stefanowicza, 11 XII 1991 r., k. 56: 
„W tym dniu pracowałem wraz z innymi robotnikami rolnymi na polu w Anowilu. Nagle zobaczyliśmy, że pod las, 
usytuowany za majątkiem Anowil, zajechał oddział niemiecki i po zorganizowaniu ubezpieczenia (w kierunku lasu 
ustawiono karabiny maszynowe) zaczęto w określonym miejscu kopać. Razem z oddziałem niemieckim przybyły 
również jakieś osoby cywilne, których nie rozpoznałem. Myśmy zbliżyli się do tej grupy na odległość ok. 150 m. 
Niemcy nas nie odganiali. Ja już uprzednio słyszałem, że mają być ekshumowane zwłoki pana Konecznego. Widzia-
łem, jak jego zwłoki wyjęto. Był w jasnobrązowym ubraniu”.
49 Ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 32: „Szauli-
si odkopali mogiłę, a zgromadzeni mieszkańcy – nie zezwalając, aby mordercy dotykali zwłok ofiar – sami wyjmo-
wali ciała pomordowanych”.
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W ceremonii uczestniczył miejscowy ksiądz, a niemiecki oddział oddał honory woj-
skowe. Oddziału litewskiego Niemcy na cmentarz nie dopuścili. Na grobie postawiono 
krzyż z drewnianą tabliczką z nazwiskami zabitych50.

Tab. 1. Lista ofiar zbrodni w Glinciszkach i Podbrzeziu 20 czerwca 1944 r.51 52 53

Lp. Nazwisko i imię Rok ur. Miejsce zam. Informacje dodatkowe

1 Bałendo Irena 1929 Glinciszki

2 Bałendo Salomea 1898 Glinciszki w chwili śmierci – 
w zaawansowanej ciąży 

3 Bałendo Teresa 1941 Glinciszki

4 Bałendo Wanda 1923 Glinciszki

5 Bitowt Paweł51 1911 Glinciszki

6 Dubieniecki52 Mikołaj Wilno, 
ul. Obozowa 7

przypuszczalnie zabity 
w Podbrzeziu

7 Jankowski 186053 Wesołówka

8 Klukowski Józef 1908 Wierśminie krawiec

9 Komar Władysław 1910 Wilno zabity w Podbrzeziu

10 Koneczna-Dawlidowicz
Ludmiła 1904 Glinciszki nauczycielka

11 Koneczny Jarosław 1930 Glinciszki

12 Koneczny Józef 1904 Glinciszki nauczyciel, pracownik admini-
stracji majątku Glinciszki

13 Łukasik Bohdan 1939 Podbrzezie

14 Łukasik Helena 1911 Podbrzezie

15 Mackiewicz Władysław 1924 Sprejnie

16 Matalaniec Helena 1941 Glinciszki

17 Matalaniec Maria 1922 Glinciszki

50 Ibidem, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 22; ibidem, t. 3, Protokół prze-
słuchania świadka Józefa Dawlidowicza, 5 VII 1971 r., k. 461–462; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka 
Wincentego Jeleńskiego, lipiec 1971 r., k. 463–464; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny 
Konecznej-Adamus, 21 VII 1971 r., k. 465–466; Relacja Władysławy Jankowskiej, 29 III 2011 r.
51 W niektórych publikacjach mylnie identyfikowany jako Paweł Czerniawski, od nazwiska swego ojczyma (R. Ko-
rab-Žebrykas, Glitiškių žudynės [w:] K. Tarka, Kai kurie istorinės..., s. 22; R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach, 
„Magazyn Wileński” 1990, nr 21), lub jako Paweł Czapliński (Czas nie zatarł śladów, „Czerwony Sztandar”, 14 X 
1987). Sprawę jego personaliów wyjaśnił Bronisław Juniewicz (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Sprostowanie Bro-
nisława Juniewicza dotyczące nazwisk osób zamordowanych w Glinciszkach, dołączone do protokołu jego zeznań 
jako świadka z dnia 10 XII 1991 r., k. 53).
52 Na odpisie oryginalnej listy z ekshumacji odnotowany błędnie jako Lubieniecki Mikołaj (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, 
t. 1, Lista zamordowanych przez Litwinów mieszkańców Glinciszek, 20 VI 1944 r., k. 71a).
53 Data urodzenia przytoczona została za: R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach..., s. 134; ROPWiM, Dokumen-
tacja cmentarza w Glinciszkach, Spis osób pochowanych na cmentarzyku w Glinciszkach. Taka też data widnieje na 
obecnym pomniku w Glinciszkach.
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Lp. Nazwisko i imię Rok ur. Miejsce zam. Informacje dodatkowe

18 Mieżaniec Antoni 1927 Sprejnie uczeń krawca Klukowskiego

19 Nowicka Jadwiga54 1920 Podbrzezie

20 Nowicka Władysława 1939 Podbrzezie

21 Romejko włóczęga

22 Sobolewski Mieczysław 1922 Podbrzezie czeladnik krawca Józefa Klu-
kowskiego

23 Stankiewicz Apolonia 1881 Glinciszki

24 Stankiewicz Michał 1878 Glinciszki

25 Szalkowska Maria 1923 Glinciszki

26 Szalkowski Wacław 1920 Glinciszki

27 Szewiel Aleksander 1932 Glinciszki
28 Szewiel Felicja 1901 Glinciszki
29 Szewiel Marian 1934 Glinciszki

30 Szymianiec Karol ok. 
188055 Glinciszki kowal, zatrzymany w drodze do 

Podbrzezia z mlekiem
31 Wenclewska Konstancja Glinciszki

32 Wenclewski  Feliks Glinciszki

33 Wenclewski Konstanty 1936 Glinciszki

34 Wiszkiel Joanna 1866 Glinciszki matka Salomei Bałendo

35 Zienkiewicz Longin 1909 Burkiła rolnik przejeżdżający koło miej-
sca zbrodni

36 Żytliński Józef 1928 Skierdzima

37 N.N. mężczyzna

38 N.N. mężczyzna

39 N.N. mężczyzna

Źródła: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Lista zamordowanych przez Litwinów mieszkańców Glin-
ciszek (20 VI 1944), k. 71a; ibidem, Sprostowanie Bronisława Juniewicza dotyczące nazwisk osób za-
mordowanych w Glinciszkach, dołączone do protokołu jego zeznań jako świadka z dnia 10 XII 1991 r., 
k. 53; ROPWiM, Dokumentacja cmentarza w Glinciszkach, Spis osób pochowanych na cmentarzyku 
w Glinciszkach; R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach...; Lista osób zamordowanych w Glinciszkach 
20 czerwca 1944 roku (http://pl.wikisource.org/wiki/Lista_os%C3%B3b_zamordowanych_w_Glin-
ciszkach_20_czerwca_1944_roku).54 55

54 Być może Jadwigę Nowicką z Podbrzezia i jej pięcioletnią córkę Władysławę miał na myśli dyrektor podbrze-
skiej szkoły J. Martyncew, gdy podawał w 1987 r., że wśród ofiar zbrodni w Glinciszkach była „Jadwiga Ławińska 
ze wsi Kauszadala [właściwie Kowszadoła – P.R.] z rocznym dzieckiem” (Czas nie zatarł śladów...).
55 Data urodzenia za: ROPWiM, Dokumentacja cmentarza w Glinciszkach, Spis osób pochowanych na cmentarzy-
ku w Glinciszkach.

GLINCISZKI.indd   30 2/2/15   12:19:35 PM



31

Podstawą do rekonstrukcji listy ofiar zbrodni jest spis imienny sporządzony w czasie 
ekshumacji ciał w Glinciszkach. Sporządziła go ówczesna pracownica majątku Glin-
ciszki Irena Sławińska (zaprzysiężona w AK pod ps. „Sigalew”) na podstawie informa-
cji zebranych od osób obecnych przy ekshumacji56. W aktach śledztwa prowadzonego 
przez OKŚZpNP w Gdańsku znajduje się odpis tego dokumentu, przesłany przez Irenę 
Sławińską 26 kwietnia 1992 r. Na liście wymienionych zostało 35 osób, w tym także 
3 zabite w Podbrzeziu. Oprócz tego było jeszcze kilku mężczyzn o nieustalonych per-
sonaliach, spośród których później zidentyfikowano niejakiego Romejkę. Przyjmuje się, 
że łącznie tego dnia straciło życie 39 osób, z czego 3 pozostają nieznane z nazwiska57. 
Zabitych zostało 17 dorosłych mężczyzn, 11 dorosłych kobiet oraz 11 osób nieletnich, 
w tym czworo dzieci w wieku 3–5 lat. Wśród ofiar przeważały zatem kobiety i nieletni 
(56 proc. zabitych). Wśród dorosłych było natomiast prawdopodobnie minimum 6 osób 
w starszym wieku (ponad 60 lat), co stanowiło 15 proc. ofiar zbrodni glinciskiej.

Kryterium doboru ofiar była bez wątpienia polska narodowość, co m.in. potwierdza 
fakt wyłączenia z egzekucji mówiącego po litewsku Władysława Klukowskiego. Zna-
jomości języka litewskiego nie wykorzystał natomiast Mieczysław Sobolewski, którego 
ojciec był Litwinem. W przeciwieństwie do Władysława Klukowskiego nie zdecydował 
się wskazać policjantom kierunku odejścia polskich partyzantów58.

W trakcie ekshumacji Niemcy prowadzili czynności śledcze, przesłuchiwali m.in. 
Irenę Sławińską i naocznego świadka egzekucji Władysława Klukowskiego59. Już na-
zajutrz po zbrodni, 21 czerwca 1944 r., z rozkazu dowódcy Sztabu Zwalczania Band 
oberleutnanta dr. Waltera Musila60, aresztowany został dowódca litewskiej kompanii por. 
Petras Polekauskas i jego 11 podkomendnych. Postępowanie w tej sprawie wszczął wi-
leński Sąd SS i Policji61. Według doniesienia litewskiej prasy konspiracyjnej, finałem 
procesu było rychłe skazanie litewskiego dowódcy na śmierć, części jego podkomend-

56 I. Sławińska, Szlakami moich wód..., s. 95; UdsKiOR, Akta kombatanckie Ireny Sławińskiej.
57 Przy ogólnym bilansie ofiar zbrodni trzeba też dodatkowo mieć na uwadze nienarodzone jeszcze dziecko ciężar-
nej Salomei Bałendo.
58 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie protokołu konfrontacji pomiędzy oskarżonym Władysławem Klu-
kowskim i świadkiem Wacławem Radziewiczem, Wilno, 27 VIII 1947 r., k. 402; R. Mickiewicz, Wreszcie zgoda, 
„Rzeczpospolita”, 13 VI 2005 (http://new-arch.rp.pl/artykul/552276.html, dostęp 23 VI 2014). Według Teresy Sa-
muchowej, siostry zabitego Mieczysława Sobolewskiego, jego ojciec próbował interweniować w sprawie zatrzyma-
nego syna, lecz nie zdążył: „Gdy żołnierze samoobrony [policji litewskiej] przyszli do domu mego ojca, przemówił 
on do nich po litewsku, więc go nie zabrali. Brata zaś z dwoma innymi chłopcami schwytali dalej od domu. Wzięli 
i poprowadzili. Ojciec dowiedział się i pędem pobiegł na ratunek, ale nie zdążył – wszyscy już byli martwi” (cyt. za: 
A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy: śladami nienawiści dziejowej, „Nasz Czas” 2007, nr 6, http://www.pogon.lt/706/z_
prasy1.html, dostęp 2 XI 2011).
59 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania świadka Władysława Klu-
kowskiego z 7 XII 1955 r., k. 407.
60 Dr Walter Musil, ur. 1894, w latach 1943–1944 dowódca Policji Porządkowej przy dowódcy SS i policji na 
Litwie (P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 708).
61 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Zeznania by-
łych członków 3. kompanii 258. batalionu Jonasa Ramansevičiusa i Justasa Vizgirdy (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, 
t. 2, Tłumaczenie na język polski postanowienia Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Wileńskiego z 29 stycznia 1999 r. 
o odmowie wszczęcia sprawy karnej w sprawie zbrodni w Glinciszkach, k. 326–326a). W niektórych publikacjach 
błędnie podawana jest liczba 33 aresztowanych żołnierzy litewskich (A. Bubnys, Stosunki litewsko-polskie..., s. 131; 
L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 442; K. Jóźwiak, Krwawe lato na Wileńszczyźnie, „Uważam Rze” 
2013, nr 24, s. 57).
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nych na kary kilku lat ciężkich robót w więzieniu oraz zwolnienie pozostałych areszto-
wanych62.

Omawiając przebieg wypadków w Glinciszkach i Podbrzeziu 20 czerwca 1944 r., nie 
sposób nie odnieść się do szeregu budzących wątpliwości twierdzeń zadomowionych 
w literaturze przedmiotu i bezkrytycznie powielanych w kolejnych publikacjach.

Jednym z nich jest twierdzenie, że ranni Litwini mieli być po walce dobici nożami 
lub bagnetami przez partyzantów63. Nie można takiej ewentualności wykluczyć zupeł-
nie, ponieważ dobijanie rannych, w tym również przez partyzantów AK, niestety zda-
rzało się często w czasie toczonej ówcześnie na Wileńszczyźnie wojny partyzanckiej 
(choć nie są znane przypadki używania w takich sytuacjach broni białej). Działo się 
to pomimo wyraźnego piętnowania takich przestępczych zachowań przez miejscowego 
komendanta Okręgu AK, a nawet zagrożenia sprawcom karą śmierci64. Wiarygodność 
wersji o dobiciu rannych umniejsza jednak świadectwo Józefa Rusaka „Byliny”, jed-
nego z partyzantów 1. kompanii szturmowej. Twierdzi on mianowicie, że w momencie 
odmarszu oddziału ze stanowisk zajmowanych podczas zasadzki jego kompania mija-
ła kilku Litwinów leżących przy drodze, z których jeden był ranny. Podniósł się on 
na łokciu i odezwał się do partyzantów po litewsku: „Lenkiškiai!” (Polacy!). Podbiegł 
do niego wówczas dowódca jednej z drużyn, kpr. Edward Swolkień „Szaszka”, i wyjął 
z kabury pistolet, ponieważ zamierzał go zastrzelić. Został jednak powstrzymany przez 
dowódcę plutonu kpr. Zygmunta Grunt-Mejera „Zygę”65 słowami: „Rannych nie dobija 
się, wróć!”66.

Innym twierdzeniem, wykreowanym najprawdopodobniej przez sprawców zbrodni, 
jest obciążanie odpowiedzialnością samych ofiar. Wersja ta znajduje odzwierciedlenie 
w niemieckim meldunku: „[...] rzekomo cywile, a mianowicie robotnicy i urzędnicy 
z majątku Glinciszki, mieli zdradzić litewski patrol polskim bandytom”67 oraz w litew-
skiej prasie konspiracyjnej: „[...] polscy partyzanci z parobkami i służbą dworu Glin-
ciszki przyszli szukać w życie rannych i odnaleźli czterech, pokłuli ich ich własnymi 
bagnetami i zhańbili”68. Podobnie relacjonował Jonas Žvinys, który przejazdem znalazł 

62 Prieš akis sunkūs egzaminai..., s. 2.
63 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, k. 60, Teleks nr 5701 Komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie 
SS-Sturmbannführera Hansa Joachima Böhmego do Dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r.; 
AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 33, k. 18–19), Sekcija spulpracy baltyckej; Prieš akis sunkūs 
egzaminai..., s. 2; Wspomnienia ks. Jonasa Žvinysa [w:] Armija krajova..., s. 77. 
64 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 7: „Wróg ranny musi być opatrzony i pozosta-
wiony na opiece ludności miejscowej. Żołnierz polski, który źle się obchodzi z jeńcem lub rannym wrogiem, będzie 
karany do kary śmierci włącznie”.
65 Kpr./ppor. Zygmunt Mieczysław Grunt-Mejer „Zyga” (1916–2009), ur. w Wilnie. Uczestnik kampanii wrześ-
niowej 1939 r. w szeregach 19. Batalionu Saperów. Od listopada 1943 r. do lipca 1944 r. służył w OP „Łupaszki” – 
5. Brygadzie AK, gdzie dowodził plutonem. Od września 1944 r. do maja 1945 r. pełnił obowiązki sanitariusza w Przy-
frontowej Czołówce Sanitarnej PCK przy 1. Armii WP. Więziony w Polsce w latach 1948–1953 (SPP, B.I.11.37, 
Grunt-Mejer Zygmunt; UdSKiOR, Akta kombatanckie Zygmunta Grunt-Mejera; J. Malinowski, Grunt-Mejer Zyg-
munt [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 1, Bydgoszcz 1995, s. 185–187).
66 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
67 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r, k. 60; tłum. z jęz. nie-
mieckiego dr Paweł Kosiński.
68 Prieš akis sunkūs egzaminai..., s. 2.
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się w Podbrzeziu i Glinciszkach 20 czerwca 1944 r. i rozmawiał z litewskimi uczestnika-
mi zajść: „[...] Litwini ukryli się w życie. Dworska dziewka i jej ojciec zdradzili rannych. 
Polacy ich pokiereszowali”69.

Twierdzenie to musi być poddane krytyce jako bardzo mało prawdopodobne i pozo-
stające w sprzeczności w realiami. Trudno sobie wyobrazić, aby w trakcie krótkiej po-
tyczki, przeprowadzonej o świcie przez duży oddział partyzancki, odegrali jakąkolwiek 
istotną rolę przypadkowi cywile. Bardziej realne wydaje się, że strzelający z zasadzki 
partyzanci po zakończeniu wymiany ognia przeszukali pole walki, jak to mieli w zwy-
czaju, w celu zebrania broni i amunicji od poległych i rannych wrogów. Partyzanci 
strzelali do policjantów prawdopodobnie z małej odległości (100–200 m), musieli więc 
widzieć, gdzie padli zabici i ranni. Bardzo wątpliwe, aby w tej dynamicznej sytuacji 
nagle pojawiły się nieuzbrojone osoby cywilne, które nie bacząc na zagrożenie własnego 
życia, po właśnie zakończonej wymianie ognia, weszłyby na plac boju i wzięły udział 
w poszukiwaniu ukrywających się, uzbrojonych policjantów. Możliwa jest też ewen-
tualność, że wśród partyzantów byli np. nowo wcieleni rekruci albo członkowie owej 
przebranej grupy pozorującej bandytów, którzy nosili częściowo cywilne ubrania i przez 
ocalałych litewskich świadków zostali wzięci za mieszkańców z okolicy, wspierających 
działania partyzantów.

Za próbę świadomego zafałszowania wydarzeń należy uznać supozycje Romasa Ja-
nuškevičiusa, jednego z byłych policjantów 3. kompanii 258. batalionu, zawarte w ze-
znaniach złożonych przez niego w 1998 r. w litewskiej prokuraturze. Według jego przy-
puszczeń zabici w Glinciszkach Polacy byli żołnierzami AK, którzy zginęli w czasie 
walki70.

Za zupełnie nieprawdziwe należy uznać także polskie doniesienia, jakoby to oddział 
AK został zaatakowany przez Litwinów podczas kąpieli partyzantów w jeziorze71 albo 
w czasie wycofywania się z majątku po dokonanej rekwizycji72. Obie te wersje nie znaj-
dują umocowania w faktach i można je traktować jako wytwór propagandy wojennej. 
Informacja o zaatakowaniu kąpiących się w jeziorze partyzantów pojawiła się w oficjal-
nej odezwie komendanta okręgu „Wilka” z 24 czerwca 1944 r., a dwa dni później została 
powtórzona w „Biuletynie BIP-u” nr 1673. Można to interpretować jako próbę ukrycia 
rzeczywistej, ofensywnej roli oddziału AK podczas zasadzki w Glinciszkach. Wersja ta 
była wielokrotnie powtarzana w niektórych współczesnych publikacjach odnoszących 
się do zbrodni w Glinciszkach. Nie jest jednak wykluczone, że wspomniania informacja 
nie była zamierzonym kłamstwem, tylko wynikła z powtórzenia jakiejś niesprawdzonej 
plotki. Świadczyć o tym może kolejna publikacja, w numerze 18 „Komunikatu BIP-u” 
z 1 lipca 1944 r., która przedstawiła dość dokładny przebieg wypadków w Glinciszkach, 

69 Armija krajova..., s. 77, zob. Aneks, dokument nr 30.
70 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski postanowienia Prokuratury Dzielnicowej Rejonu 
Wileńskiego z 29 stycznia 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy karnej w sprawie zbrodni w Glinciszkach, k. 326– 
–326a.
71 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanc- 
kich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.
72 AAN, 202/III/132, Raport z Wileńszczyzny, 20 VI 1944 r., k. 45: „[...] patrol polskiej partyzantki dokonał kon-
fiskaty paszy dla koni. W drodze powrotnej spotkał oddział litewski patrolujący szosy. Doszło do starcia”.
73 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanc- 
kich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.; Nowe bestialstwo Litwinów..., s. 1.
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już bez powtarzania nieprawdziwej informacji o kąpieli partyzantów w jeziorze. W pub-
likacji tej przyznano, że pierwsi otworzyli ogień polscy partyzanci74.

Mord w Glinciszkach był szczególnie drastyczny ze względu na bezlitosne potrak-
towanie ludności cywilnej – bezbronnych kobiet, dzieci i starców. Sprawcy znajdowali 
się zapewne w stanie silnego wzburzenia, spowodowanego widokiem zabitych i rannych 
towarzyszy broni. W konsekwencji stali się zdolni do przekroczenia nawet naturalnych 
oporów przed zabijaniem kobiet i dzieci, dlatego używane często w kontekście tego 
mordu określenia „bestialski” albo „barbarzyński” są zupełnie adekwatne. Mimo to nie 
można jednak zupełnie bezkrytycznie zgodzić się z powtarzanymi po wielokroć, udra-
matyzowanymi opisami przebiegu tej zbrodni:

„[...] policjanci rozstrzeliwali złapanych mężczyzn na miejscu, kobiety zabijali kol-
bami, dzieciom rozbijali głowy o mur i wrzucali do przydrożnego rowu”75.

„[...] W bestialskiej rzezi nie oszczędzono nawet ciężarnych kobiet, którym Kałmucy 
[sic!] rozpruli brzuchy”76.

„[...] Litwini nie ograniczyli się jedynie do strzelania, lecz mordowali Polaków 
w sposób wyrafinowany. Na przykład przywiązywali ludzi, w tym kobiety, do drzew 
i strzelali do nich jak do tarcz strzeleckich”77.

Opisy te biorą swój początek także z ówczesnej polskiej prasy konspiracyjnej: 
„[...] Jak oświadczył naoczny świadek, bestialstwo Litwinów dochodziło do tego 

stopnia, że dzieci rozrywano na połowę”78.
„[...] Nad ofiarami znęcano się w bestialski sposób, łamiąc i masakrując im kończyny 

i roztrzaskując głowy dzieci o ściany budynków”79.
„[...] [oddział litewski] wtargnął do majątku i wyrżnął w pień ok. 30 rodzin polskich, 

tzn. całą ludność Glinciszek. Kobiety i dzieci zostały pozakłuwane bagnetami w czasie 
snu w łóżkach”80.

Owe opisy nie znajdują potwierdzenia w relacjach naocznych świadków zbrodni81 
ani w artykule Mord w Glinciszkach, sprawiającym wrażenie najbardziej rzetelnego 
przedstawienia wypadków, opublikowanym 1 lipca 1944 r. przez polską prasę konspira-
cyjną82. Zastrzec przy tym należy, że podobnych wątpliwości nie budzą opisy torturowa-
nia Józefa Konecznego i brutalnego zabicia Władysława Komara w Podbrzeziu.

Być może źródłem wersji o rozbijaniu dzieciom głów o mur było późniejsze znale-
zienie na miejscu zbrodni fragmentu czaszki jednej z zabitych dziewcząt lub kobiet83. 

74 Mord w Glinciszkach..., s. 1. 
75 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 85.
76 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258.
77 D. Duczyński, Mundur niemiecki hańbił Litwina, „Gazeta Olsztyńska”, 9–10 II 1990.
78 Nowe bestialstwo Litwinów..., s. 1.
79 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanc- 
kich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.
80 AAN, 202/III/132, Raport z Wileńszczyzny, 20 VI 1944 r., k. 45.
81 Naocznymi świadkami egzekucji było dwóch Polaków: ranny wówczas Józef Bałenda i wyłączony z grupy ska-
zańców Władysław Klukowski. Relacje Józefa Bałendy znane są wyłącznie z „drugiej ręki”, ponieważ nie zostały 
utrwalone przed jego śmiercią. Istnieje jeszcze wersja o trzeciej uratowanej osobie, która „zdołała zbiec przed sal-
wami” (Mord w Glinciszkach..., s. 1), ale brak potwierdzenia tego w innych źródłach.
82 Ibidem, s. 1.
83 „Jeszcze teraz bardzo dobrze pamiętam, jak na płocie wisiała część czaszki z pięknymi długimi kędzierzawy-
mi włosami. Ludzie mówiły, że to są włosy Bałendównej, ponieważ ona miała takie same włosy” (Szkoła Średnia 
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Można jednak przypuszczać, że było to raczej skutkiem postrzału karabinowego z małej 
odległości. Tego typu ślady znajdywano ówcześnie w miejscach masowych egzekucji 
w całej Polsce, w tym także na ulicach Warszawy. Zauważyć też należy, że owa barba-
rzyńska metoda zabijania dzieci poprzez roztrzaskanie głowy o mur stosowana była ra-
czej wobec noworodków i niemowląt. Tymczasem dwoje najmłodszych dzieci zabitych 
w Glinciszkach miało po trzy lata, a dwoje nieco starszych – po pięć lat.

Równie mało prawdopodobna wydaje się opowieść przytoczona przez Romana Ko-
raba-Żebryka o naocznych oględzinach ciał ofiar przez partyzantów 5. Brygady AK: 
„[...] Do Glinciszek brygada dotarła już po wycofaniu się Litwinów. Przed oczami par-
tyzantów roztoczył się krwawy obraz masakry, na drodze i w przydrożnych rowach le-
żały zwłoki pomordowanych mieszkańców wsi, niektóre kobiety przed rozstrzelaniem 
zostały przywiązane do drzew, niektóre zwłoki były związane drutem”84. W innej pub-
likacji Korab-Żebryk uściślił, że patrole z 5. Brygady AK dotarły do miejsca zbrodni 
w przerwie między rozstrzelaniem a pogrzebaniem ciał, pod chwilową nieobecność po-
licjantów85.

Na podstawie całości materiałów zgromadzonych w aktach śledztwa w sprawie 
zbrodni w Glinciszkach86 można stwierdzić, że wszystkie ofiary zostały zebrane przez 
litewskich policjantów na łące i rozstrzelane z broni palnej w jednym miejscu, prawdo-
podobnie partiami po sześć osób. Kilkudziesięcioosobowy oddział litewski, ubezpie-
czający się wysuniętymi posterunkami, był obecny na miejscu zbrodni oraz w majątku 
Glinciszki aż do momentu zakopania ciał87. Ekshumację przeprowadzono zaś dopiero 
26 czerwca 1944 r. Oznacza to, że pododdział AK nie mógł dotrzeć na miejsce zbrodni 
i oglądać ciał pomordowanych bez wdawania się w walkę z obecnym na miejscu oddzia-
łem litewskim.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej wątpliwe twierdzenia, pochodzące zarówno 
z polskich, jak i litewskich źródeł, nie sposób oprzeć się reflekcji, że są one w pewien 
sposób symetryczne. Odnaleźć w nich można ślady podobnych, powszechnie spotyka-
nych w takich sytuacjach zabiegów, np. przypisywania wrogom jak najgorszych cech 
i intencji. Wynikają one zapewne z emocjonalnego zaangażowania relacjonujących

im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Wspomnienia Bronisławy Kaszyńskiej o tragedii w Glinciszkach 20 czerw-
ca 1944 r., rkps); „Widziałem wówczas rozkopaną jamę, z której już wydobyto zwłoki, aby je pogrzebać na cmenta-
rzu, jak również na parkanie obok śladu kul kości czaszki z resztkami włosów (kobiety)” (Zbiory prywatne Czesława 
i Ryszarda Mackiewiczów, Kopia listu Zygmunta Czernika do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 25 IX 1989 r.); 
„Na parkanie widziałem krwiste plamy i włosy ludzkie” (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłuchania świad-
ka Wincentego Jeleńskiego, lipiec 1971 r., k. 464).
84 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 135.
85 Idem, Mord w Glinciszkach...
86 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1–3.
87 Ibidem, t. 3, Tłumaczenie na język polski protokołu przesłuchania świadka Władysława Klukowskiego, złożonego 
w Wilnie 7 XII 1955 r., k. 406–407: „Wszystkich nas przyprowadzili do posiadłości Glinciszki... i położyli wszyst-
kich nas obok innych – na ziemi twarzą do dołu. Szef grupy niemieckich [sic!] pacyfistów […] spytał, kto w nocy 
widział polskich partyzantów i słyszał ich strzelaninę. Podniosłem rękę i po litewsku powiedziałem, że widziałem 
bandytów i słyszałem ich strzelaninę. Kazano mi wstać i odejść na bok, co też uczyniłem. Potem na pytania szefa 
niemieckich [sic!] żołnierzy odpowiedziałem, gdzie ich widziałem, że szli w kierunku wsi Szakiszki [właśc. Żakisz-
ki]. Na moje pytanie, czy mogę iść do domu, szef niemieckich [sic!] żołnierzy powiedział, że muszę popatrzyć, co 
będzie z innymi ludźmi. Po tym rozstrzelano w mojej obecności 37 osób. Byłem też obecny, dopóki innych zabitych 
zakopywano w rowie, a potem wypuścili mnie do domu”.
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w opisywaną sprawę, z prób świadomego umniejszania własnej odpowiedzialności albo 
wykorzystania opisywanych zdarzeń w celach propagandowych, głównie do mobilizo-
wania własnej opinii publicznej przeciwko wrogowi.

Zbrodnia w Dubinkach i okolicy

Wiadomość o zbrodni w Glinciszkach szybko rozeszła się po okolicy, wkrótce dotar-
ła także do dowódcy 5. Brygady AK. Wszędzie wywołała silne wzburzenie, szczególnie 
z powodu zamordowania wielu kobiet i dzieci. Nie wiadomo, czy informacja o tym zna-
lazła się w raporcie z zasadzki w Glinciszkach, który zapewne rutynowo został złożony 
dowódcy brygady przez bezpośrednio dowodzącego akcją88. Wiemy tylko, że meldunek 
o tragedii szybko wysłał rtm. „Łupaszce” dowódca miejscowej siatki konspiracyjnej 
por. Wiktor Korycki „Wiktor”. Łącznik Jan Mickiewicz „Jastrząb” dotarł rowerem do 
miejsca postoju 5. Brygady AK i przekazał ustny meldunek oraz rozrysowany na pod-
stawie ustaleń wywiadu AK plan punktu oporu litewskiego oddziału policyjnego w Pod-
brzeziu89. Sygnały o zbrodni dotrzeć mogły do rtm. „Łupaszki” także z innych źródeł. 
Relacje świadków zajść przypuszczalnie zataczały szerokie kręgi, były powtarzane z ust 
do ust przez okoliczną ludność, wywołując powszechny lęk.

Stało się wówczas jasne, że w tej sytuacji musi dojść do reakcji ze strony AK. Świa-
domi tego byli zarówno miejscowi cywile, jak i członkowie walczących formacji zbroj-
nych, tak Litwini, jak i Polacy. Dowódca 5. Brygady AK rtm. Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszko” niezwłocznie podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji odwetowej90. Jeden 
z podkomendnych, wchm. Antoni Rymsza „Maks”, relacjonował, że rtm. „Łupaszko”, 
czując się odpowiedzialny na bezpieczeństwo miejscowej ludności, uważał, że ciąży na 
nim obowiązek odpowiedniego zareagowania91. Można się zastanawiać, czy rtm. „Łu-
paszko” nie poczuwał się też do odpowiedzialności za narażenie mieszkańców Glinci-
szek na odwet okupanta. Z jego to bowiem rozkazu zorganizowana została zasadzka, 
w której świadomie (lub nie) wykorzystani zostali mieszkańcy dworu. Każdy dowódca 
polowy AK musiał przy planowaniu akcji bojowych kalkulować ryzyko, jakie stanowić 

88 Dowódca 1. kompanii szturmowej por. Wiktor Wiącek „Rakoczy” w swoim powojennym opisie zbrodni glinci-
skiej powoływał się na opowieści zatrudnionego w majątku Holendra, który miał być naocznym świadkiem wyda-
rzeń (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15).
89 T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 21–22.
90 Głównymi źródłami potwierdzającymi podjęcie przez rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” samodzielnej de-
cyzji o akcji odwetowej są zgodne w tej sprawie wspomnienia jego zastępcy (zarazem dowódcy 1. kompanii sztur-
mowej) por. Wiktora Wiącka „Rakoczego” (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15) oraz do-
wódcy 3. szwadronu wchm. Antoniego Rymszy „Maksa” (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, 
„dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258–261). Obaj znajdowali się wówczas w najbliższym otoczeniu rtm. „Łupasz-
ki” i wypełniali później jego rozkaz, wykonując zadania odwetowe na czele swoich pododdziałów. Zdecydowanie 
większą wartość mają wspomnienia por. „Rakoczego”, spisane wkrótce po przedostaniu się przez niego na Zachód 
w 1945 r. Podobnie postrzegali sprawę decyzji rtm. „Łupaszki” odnoszący się do tego historycy: Roman Korab-Że-
bryk (Biała księga..., s. 135–136), Jarosław Wołkonowski (Okręg Wileński..., s. 246–247) oraz Kazimierz Krajewski 
i Tomasz Łabuszewski („Łupaszka”, „Młot”..., s. 16): „[...] podjęcie tak drastycznej decyzji przez rtm. »Łupaszkę« 
świadczy dobitnie o niektórych cechach jego charakteru – stanowczości, skłonności do podejmowania szybkich de-
cyzji i przy tym działania na własną odpowiedzialność, bez szukania wsparcia u przełożonych czy też oczekiwania 
na ich rozkazy”.
91 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258.
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ona może dla okolicznej ludności cywilnej, ponieważ znana była powszechnie praktyka 
brania przez okupanta odwetu na cywilach za akcje podziemia.

Przy ocenie akcji AK w Glinciszkach nie można także nie odnieść się do sposobu jej 
przeprowadzenia. Z zachowanych źródeł wynika, że sześcioosobowy patrol dokonujący 
rekwizycji w majątku występował bez oznak i posługiwał się językiem rosyjskim92. 
W oczywisty sposób miało to wprowadzić w błąd policję litewską i sprowokować ją do 
reakcji. Być może wiedząc, że rekwizycji dokonuje regularny oddział AK, policjanci nie 
byliby skłonni do tak szybkiej reakcji, a już na pewno nie posłużyliby się tak wątłymi 
siłami ośmioosobowego patrolu. Chociaż tego typu mistyfikacje były dość powszechnie 
stosowane przez oddziały AK, to jednak muszą one być oceniane jako łamanie prawa 
wojennego, wymagającego od wszystkich legalnych uczestników działań zbrojnych 
m.in. noszenia stałych i z daleka rozpoznawalnych oznak, które umożliwiają odróżnie-
nie walczących od ludności cywilnej. Uzasadnieniem tego wymogu jest właśnie ochro-
na ludności cywilnej przed pochopnym upatrywaniem w niej partyzantów93. A właśnie 
podejrzenie o współpracę z partyzantami było powodem rozstrzelania Polaków w Glin-
ciszkach. Konkludując, dowódca 5. Brygady AK, jak również kadra oddziału i partyzan-
ci mieli prawo czuć się w pewnym stopniu odpowiedzialni za wypadki spowodowane 
zasadzką w Glinciszkach rankiem 20 czerwca 1944 r. Poza tym dla uczestników zasadz-
ki w Glinciszkach zamordowani rodacy nie byli anonimowymi ofiarami z kolejnego 
komunikatu wojennego. Część partyzantów zapewne widziała owego feralnego dnia 
mieszkańców Glinciszek w trakcie odmarszu z miejsca zasadzki, a grupa pozorowanych 
„rabusiów” miała z nimi bezpośredni kontakt. Informacja o wymordowaniu mieszkań-
ców dworu musiała zatem szczególnie silnie wpłynąć na emocje i późniejsze reakcje 
partyzantów.

W ciągu kilku następnych dni dokonana przez litewskich policjantów zbrodnia 
w Glinciszkach była stałym przedmiotem rozmów rozemocjowanych partyzantów 
z brygady „Łupaszki”. Pomimo iż wielu z nich było zahartowanymi w bojach i znieczu-
lonymi na okropności wojny weteranami, to jednak powtarzane z ust do ust informacje 
o drastycznych szczegółach egzekucji kobiet i dzieci wywoływały narastające wzburze-
nie i kumulowały ładunek agresji, grożący niekontrolowanym wybuchem. W tej sytuacji 
niewątpliwym wyzwaniem dla dowódców było utrzymanie dyscypliny wojskowej w sze-
regach i przeciwdziałanie ewentualnym samowolnym ekscesom. Tak zapamiętał nastrój 
owych dni jeden z partyzantów: „Bylibyśmy jeszcze gorsi, gdyby nie rozkazy naszych 
dowódców. Od morderstwa wstrzymywała nas religia i ks. »Ignacy«”94. Wspomniany 
ks. „Ignacy” to kapelan oddziału ks. Aleksander Grabowski95, który intensywnie prowa-
dził wówczas pogadanki wśród żołnierzy, starając się studzić nastroje i powstrzymywać 
mordercze instynkty: „Zwracał się do nas, żeby nie robić zemsty, że to oceni Bóg”96.

92 Mord w Glinciszkach..., s. 1.
93 M. Flemming, Prawno-międzynarodowy status partyzantów w II wojnie światowej [w:] Rok 1944 na Wileńszczyź-
nie..., s. 255–256.
94 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
95 Ks. Aleksander Grabowski „Ignacy” (1911–1973), w czasie wojny wikary w parafii Postawy. Zagrożony aresz-
towaniem przez Niemców, 5 I 1944 r. dołączył do 5. Brygady AK; objął w niej funkcję kapelana. Zmarł w Niepoka-
lanowie.
96 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
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5. Brygada była w tym czasie jedynym silnym oddziałem AK znajdującym się 
w okolicy miejsca zbrodni. Stacjonowała w okolicy Sużan, położonych ok. 18 km na 
wschód od Podbrzezia. W pobliżu, na prawym brzegu rzeki Wilii, stacjonowały jeszcze 
Oddział Leśny „Bazy” z Kedywu Komendy Okręgu oraz 2. Zgrupowanie AK mjr. dypl. 
Mieczysława Potockiego „Węgielnego”. Pierwszy oddział był w sile zaledwie plutonu, 
a operował w okolicy Suderwa – Dukszty Pijarskie. Było to ponad 20 km w linii pro-
stej na południowy zachód od Podbrzezia. Aktywność tego oddziału była jednak ścisle 
zaprogramowana na wykonanie konkretnego zadania dywersyjnego w rejonie stacji Ru-
dziszki, na linii kolejowej Wilno–Grodno, w związku z tym oddział codziennie wycze-
kiwał na radiowy sygnał z Londynu, mający uruchomić jego akcję. Nie pozwalało to na 
oddalanie się od zaplanowanego celu uderzenia dalej niż o dwie noce marszu97. W dal-
szej odległości, ok. 50–60 km w linii prostej na wschód od Podbrzezia, organizowało 
się w tych dniach silne zgrupowanie partyzanckie mjr. „Węgielnego”, przypisane jednak 
terytorialnie do sąsiedniego inspektoratu rejonowego AK. Wskutek tego zgrupowanie 
nie mogło podjąć działania w okolicy Podbrzezia z własnej inicjatywy, ale dopiero na 
rozkaz komendanta okręgu, upoważniający do działania poza swoim terenem operacyj-
nym, co nastąpiło zresztą kilka dni później. Pozostałe siły partyzanckie Okręgu Wileń-
skiego AK znajdowały się poza zasięgiem szybkiego użycia. Stacjonowały kilkadziesiąt 
kilometrów na południe, odgrodzone rzeką Wilią, ograniczającą im w istotny sposób 
swobodę manewru.

Wbrew spodziewanemu scenariuszowi 5. Brygada AK nie przypuściła odwetowego 
ataku na bezpośrednich sprawców zbrodni, czyli na 3. kompanię 258. litewskiego re-
zerwowego batalionu policyjnego, stacjonującą w umocnionym punkcie oporu w Pod-
brzeziu98. W dotychczasowej literaturze przedmiotu powtarzana jest wersja, że było to 
niemożliwe, gdyż litewska kompania została przeniesiona, a na jej miejsce przybył od-
dział węgierski99. Jednak prawdopodobnie zmiana garnizonu w Podbrzeziu nastąpiła do-
piero po zakończeniu przez 5. Brygadę AK akcji odwetowej100. O obecności 3. kompanii 
258. batalionu w Podbrzeziu po 20 czerwca 1944 r. donosił „Komunikat BIP-u” nr 18 
z 1 lipca 1944 r.:

„Dnia 26 VI przed południem do Glinciszek przybył Landbewirschaft pow. Horst 
[...] Na miejsce przybył również oddział lit[ewskiego] SS101 z Podbrzezia z oficerem 
w hełmach i z bronią. [...]

Po dokonanym mordzie pol[licja] lit[ewska] w obawie odwetu powiadomiła Li-
twinów w okolicy Podbrzezia, żeby natychmiast powyjeżdżali z gminy. Skład i sklepy 

97 B. Krzyżanowski, Wileński matecznik 1939–1944 (z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej), Warszawa 1988, 
s. 241.
98 Ataku na litewski oddział w Podbrzeziu prawdopodobnie spodziewano się jako naturalnej reakcji na zbrodnię 
glinciską; tak to postrzegał miejscowy dowódca siatki konspiracyjnej AK por. Wiktor Korycki „Wiktor”, skoro wraz 
z meldunkiem o zajściu przesłał on rtm. „Łupaszce” również plan umocnień w Podbrzeziu (T. Szynkowski, Matko 
nasza..., s. 21–22). 
99 P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 64; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 246; ibidem, Starcie polsko-litew-
skie, „Karta” 2001, nr 32, s. 88.
100 Wśród publikacji, które operują taką chronologią wydarzeń, jest m.in.: R. Korab-Żebryk, Mord w Glincisz-
kach...
101 W tekście błędnie zidentyfikowano pododdział 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego jako forma-
cję SS.
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21 [VI 1944 r.] ewakuowano z Podbrzezia. Dnia 27 VI załoga lit[ewska] opuściła Pod-
brzezie i jej miejsce zajęli Węgrzy”102.

Jak już wspomniano, nazajutrz po zbrodni, 21 czerwca 1944 r., do Podbrzezia przy-
jechała niemiecka komisja badająca przebieg wypadków. Niemcy aresztowali wówczas 
dowódcę litewskiej kompanii i jego jedenastu żołnierzy.

Należy przypuszczać, iż do rezygnacji z odwetowego uderzenia na Podbrzezie skło-
niły rtm. „Łupaszkę” te same przesłanki, które przyczyniły się wcześniej do zaniechania 
bezpośredniego ataku na umocnionego w miasteczku nieprzyjaciela oraz podjęcia próby 
wywabienia go na zewnątrz i wciągnięcia w zasadzkę w Glinciszkach. Kalkulacja ta 
opierała się najwyraźniej na niepewnych szansach powodzenia klasycznego ataku i ry-
zyku poniesienia wysokich strat własnych. 

Litewska kompania policyjna stacjonowała w murowanym budynku szkolnym stoją-
cym na skraju miasteczka na wzgórzu 161, w odległości ponad 100 m od innych zabu-
dowań103. Wokół budynku przygotowane były rowy strzeleckie z gniazdami karabinów 
maszynowych. W miasteczku znajdował się oprócz tego gminny posterunek policji litew-
skiej104. Nie jest dokładnie znana siła bojowa litewskiej kompanii. Liczyła ona zapewne 
ok. stu ludzi. Podstawę uzbrojenia, oprócz indywidualnej broni strzeleckiej, karabinów 
i pistoletów, stanowiło najpewniej kilka ręcznych karabinów maszynowych. Być może 
kompania dysponowała także bronią wsparcia w postaci cekaemów lub granatników. 
5. Brygada AK miała w tej sytuacji co najmniej trzykrotną przewagę liczebną nad od-
działem litewskim, nasycenie pododdziałów bronią maszynową było raczej nie mniejsze 
niż u przeciwnika. Atut partyzantów stanowiło też doświadczenie zdobyte w licznych 
wcześniejszych walkach. Jednak po 20 czerwca 1944 r. szanse na zaskoczenie przygo-
towanego do obrony przeciwnika nie były duże. Należy bowiem zakładać, że oddział 
litewski po dokonanej zbrodni i wobec spodziewanego odwetu AK musiał znajdować 
się w stanie pogotowia. Świadczy o tym zarządzona ewakuacja okolicznych kolonistów 
litewskich oraz ewakuacja sklepów i składów z Podbrzezia, przeprowadzona nazajutrz 
po zbrodni w Glinciszkach105. Na pewno też pod wpływem wcześniejszych wydarzeń 
w Glinciszkach obie strony walczyłyby ze zwiększoną determinacją, a straty po stronie 
atakujących byłyby nieuniknione. Wola oporu litewskich policjantów musiała być silna, 
ponieważ nie mogli raczej spodziewać się litości po ewentualnym wzięciu do niewoli. 
W tych warunkach nie należało się spodziewać, aby atak na Podbrzezie powiódł się 
równie sprawnie, jak w pozornie podobnych sytuacjach powiodło się innym oddzia-
łom AK w walce z batalionami Litewskich Oddziałów Lokalnych (LVR). Dla porów-
nania należy przypomnieć akcję przeprowadzoną przez grupę uderzeniową 13. Bryga-
dy AK pięć tygodni wcześniej (nocą z 13 na 14 maja 1944 r.) w Tołminowie. Liczący 
101 ludzi oddział uderzeniowy AK pod dowództwem por. Adama Walczaka „Nietope-
rza” zaatakował stacjonującą w miejscowej szkole litewską 3. kompanię 301. batalionu 
LVR. Pomimo że pierwsze uderzenie oddziału AK załamało się i nie zdołano zdobyć 
obiektu z zaskoczenia, to jednak ponowiony atak odniósł skutek. Partyzanci wzięli do 

102 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
103 Mapa taktyczna Polski, skala 1:100 000..., Arkusz Mejszagoła.
104 A. Bubnys, Vokiečių okupuota..., s. 91.
105 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
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niewoli 115 litewskich żołnierzy. W walce poległo 2 Litwinów, a 9 zostało rannych, 
oddział AK poniósł zaś straty w liczbie 1 zabitego i 1 ciężko rannego. W tym czasie 
inne oddziały AK rozbiły dwie kolejne kompanie 301. batalionu LVR, umocnione w po-
bliskiej Murowanej Oszmiance106. W czasie majowych zmagań świeżo sformowane od-
działy LVR nie przejawiły większej woli walki, co wydaje się okolicznością zasadniczo 
różną od sytuacji zaistniałej w Podbrzeziu po 20 czerwca 1944 r.

Odwet 5. Brygady AK skierowany został w tej sytuacji na terytorium przedwojen-
nej Litwy. Z dalszego przebiegu wypadków wynika, że wśród wybranych celów znala-
zła się w pierwszej kolejności miejscowa policja litewska oraz członkowie lokalnych 
litewskich organizacji paramilitarnych wraz z rodzinami, jak również rodziny litew-
skich osadników wojskowych i urzędników. Wzięcie na cel także cywilów było naj-
wyraźniej podyktowane zamiarem odpłacenia Litwinom za zbrodnię w Glinciszkach 
w podobnie okrutny sposób, czyli również poprzez zabijanie niewinnych osób cywil-
nych. Wspominał o tym wprost por. „Rakoczy”, pisząc, że na wiadomość o zbrodni 
w Glinciszkach „[...] dowódca 5. Brygady wysłał 2 szwadrony na Litwę w celu wy-
konania podobnej egzekucji jako represji na ludności litewskiej”107. Należy przypusz-
czać, że zamiarem partyzantów było zastraszenie wrogo nastawionego społeczeństwa 
litewskiego i zniechęcenie jego przedstawicieli do dalszego prześladowania ludności 
polskiej. Na podstawie informacji pochodzących najpewniej od miejscowej siatki kon-
spiracyjnej AK lub z przeprowadzonego naprędce własnego wywiadu wśród ludno-
ści wytypowane zostały rodziny i osoby przeznaczone do rozstrzelania. Wyznaczone 
pododdziały 5. Brygady AK otrzymały swoje zadania i marszruty. Otwartą kwestią 
pozostaje, czy grupy egzekucyjne otrzymały swobodę w poszukiwaniu i wybieraniu 
dodatkowych ofiar w trakcie trwania rajdu, czy też były ściśle związane otrzymanymi 
instrukcjami i listami.

Z fazą planowania odwetu wiąże się istotne pytanie, jaka była wiedza dowódcy 
5. Brygady AK o szczegółach zbrodni w Glinciszkach, a zwłaszcza o liczbie ofiar. Moż-
na się bowiem spodziewać, że na tej podstawie określona została później skala odwetu. 
Za mało prawdopodobne należy uznać, aby rtm. „Łupaszko” znał dokładną liczbę zabi-
tych, którą uściślono tak naprawdę dopiero po ekshumacji 26 czerwca 1944 r. Pozostaje 
raczej pytanie, jak dalece jego wiedza sprzed rozpoczęcia akcji odwetowej była zbliżo-
na do stanu faktycznego. Liczba ofiar mogła być początkowo równie dobrze niedosza-
cowana, jak i wyolbrzymiona. Niedoszacowane były np. pierwsze doniesienia polskiej 
prasy konspiracyjnej, w których podawano liczby 28 lub 29 zabitych108. Ślady prze-
szacowania, niekiedy bardzo znacznego, odnaleźć można w powojennych wspomnie-
niach niektórych weteranów AK. O 47 ofiarach zbrodni w Glinciszkach wzmiankował 
jeden z kluczowych uczestników wydarzeń, por. „Rakoczy” z 5. Brygady AK109, a liczbę 
80 ofiar wymieniał mjr dypl. Mieczysław Potocki „Węgielny”, dowódca 2. Zgrupowania 

106 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 37), Raport inspektora Czesława Dębickiego „Ja-
remy” dotyczący przebiegu akcji w Murowanej Oszmiance w dn. 13/14 V 1944 r.; A. Walczak, 13. Brygada Armii 
Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, s. 139.
107 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
108 Nowe bestialstwo Litwinów..., s. 1; Bestialska zbrodnia Litwinów..., s. 3.
109 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15. Za nim powtórzył tę liczbę także Dariusz Fikus 
(Pseudonim „Łupaszka”..., s. 85).
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AK, oraz część jego byłych podkomendnych110. Nie wiadomo jednak, na ile powyż-
sze zniekształcenia wynikały z upływu czasu, jaki dzielił moment spisania wspomnień 
od wojennych wydarzeń, a w jakim stopniu ewentualnie były powtórzeniem krążących 
w czerwcu 1944 r. pogłosek wyolbrzymiających skalę tragedii.

W czasie opisywanych wydarzeń, czyli w drugiej połowie czerwca 1944 r., struktura 
i obsada kadrowa 5. Brygady AK przedstawiała się następująco:

– dowódca brygady – rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”;
– 1. kompania szturmowa – por. Wiktor Wiącek „Rakoczy” (zastępca dowódcy bry-

gady);
– 1. szwadron – ppor. Czesław Barzdo-Szulichowski „Bąk”111;
– 2. szwadron – rtm. Antoni Mordasewicz „Tatar”112;
– 3. szwadron – wchm. Antoni Rymsza „Maks”.
Liczebność 5. Brygady AK w początku lipca 1944 r. szacowana jest najczęściej na 

500–550 ludzi113. W powojennych zeznaniach złożonych w MBP mjr Zygmunt Szen-
dzielarz twierdził nawet, że liczyła ona aż 700 ludzi114. Dla odmiany ówczesny bezpo-
średni przełożony „Łupaszki” – mjr dypl. Antoni Olechnowicz „Pohorecki” – zeznał, że 
w czerwcu 1944 r. stan oddziału wynosił ok. 300 ludzi115. Podobnie relacjonował były do-
wódca 1. szwadronu 5. Brygady por. Czesław Barzdo-Szulichowski „Bąk”116. Ta istotna 

110 M. Potocki („Kamień”, „Węgielny”), Między Dźwiną a Wilią..., s. 90; A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada Par-
tyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002, s. 94 (autor cytuje wspomnie-
nia Mieczysława Potockiego podające liczbę 80 Polaków zabitych w Glinciszkach, sam zaś wzmiankuje o 60 ofia-
rach); W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83.
111 Ppor./por. Czesław Barzdo-Szulichowski „Sawicki”, „Bąk”, ur. 11 XI 1917 r. w Warszawie. We wrześniu 1939 r. 
walczył jako dowódca plutonu 77. pułku piechoty, zwolniony z obozu jenieckiego w Szepietówce (ZSRR) w listo-
padzie 1939 r. Od grudnia 1939 r. członek polskiej konspiracji harcerskiej na Wileńszczyźnie, organizator komórki 
w Podbrodziu. Następnie w miejscowych strukturach ZWZ-AK, m.in. oficer organizacyjno-szkoleniowy w Inspek-
toracie B. Od maja do lipca 1944 r. dowódca 1. szwadronu 5. Brygady AK. W latach 1944–1946 pracownik kolei 
w LSRR. Od marca 1946 r. w Polsce, członek PPS i PZPR. Zmarł 7 I 1994 r. (UdSKiOR, Akta kombatanckie Czesła-
wa Barzdo-Szulichowskiego; C. Barzdo-Szulichowski, Z Organizacji Todt do „Łupaszki”, „Wiano. Trybuna akow-
ców wileńskich” 1992, nr 8, s. 7–8; P. Niwiński, Garnizon konspiracyjny miasta Wilna, Toruń 1999, s. 40 – błęd-
nie występuje tu jako Czesław Bardzo-Szulichowski; A. Wasilewski, Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. 
Czarna Trzynastka Wileńska, Wilno–Warszawa 2008, s. 243).
112 Rtm. Antoni Mordasewicz „Tatar”, ur. 7 III 1902 r. w Szpikowie na Podolu. Ochotnik WP w czasie wojny bol-
szewickiej, zdemobilizowany w 1921 r. w stopniu kaprala. Absolwent skróconego Kursu Szkoły Podchorążych Re-
zerwy Piechoty w Grudziądzu w 1931 r., oficer rezerwy 76. i 86. pułku piechoty. Zawodowy leśnik, m.in. w Szacku, 
Mostach i Podbrodziu. Od 1933 r. członek Związku Strzeleckiego, dowódca oddziału w Wornianach. Do lata 1939 r. 
kierownik spławu drewna dla Litwy w Druskienikach. We wrześniu 1939 r. dowódca taborów 29. DP w Grodnie, 
w stopniu rtm. W konspiracji ZWZ-AK od 1941 r., w partyzantce AK od 1943 r. Dowódca plutonu kawalerii, następ-
nie 2. szwadronu 5. Brygady AK. Rozbrojony przez Sowietów 23 VII 1944 r. w Puszczy Grodzieńskiej, aresztowany 
15 VIII 1944 r., wywieziony z Wilna do obozu w Stalinogorsku. Po powrocie do kraju 28 XII 1945 r. kontynuował 
pracę leśnika w Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. Członek PPS i PZPR. Zmarł 20 VII 1953 r. w Go-
rzowie Wlkp. (CAW, AP 3868, Akta personalne Antoniego Mordasewicza; CAW, AP 13338, Akta personalne Antonie-
go Mordasewicza; TAP, 936/63/73, Teczka akt personalnych Antoniego Mordasewicza; WKA, VIII.802.747.14826, 
Antoni Mordasewicz; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, s. 636; 
Indeks represjonowanych, t. 7: Uwięzieni w Stalinogorsku, red. A. Dzienkiewicz, A. Gurjanow, Warszawa 1999, 
s. 163 – jako Antoni Mordasiewicz).
113 E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada..., s. 31; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 13; 
J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 263; R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK..., s. 145, 488.
114 T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota”..., s. 230.
115 AIPN, 944/287, Protokół przesłuchania Antoniego Olechnowicza, Warszawa, 1 VII 1948 r., k. 41–41a.
116 AIPN Wr, 458/6, k. 150, Wspomnienia Czesława Barzdo-Szulichowskiego, Tolkmicko, 7 III 1993 r.: „Stan bry-
gady powiększył się w tym czasie [po przejściu w okolice Sużan] do ok. 300 ludzi”.

GLINCISZKI.indd   41 2/2/15   12:19:36 PM



42

rozbieżność może jednak okazać się wytłumaczalna, jeśli zauważymy, że składając ze-
znania, „Łupaszko” najwyraźniej wyolbrzymiał, a dokładniej mówiąc, podwajał stany 
osobowe swojego oddziału. Twierdził np., że jego odtworzony oddział jesienią 1945 r. 
liczył ok. 600 ludzi117, choć w rzeczywistości w szczytowym momencie rozwoju (latem 
1945 r.) nie przekraczał 300118. Przypuszczalnie 5. Brygada AK w końcu czerwca 1944 r. 
liczyć mogła ok. 300–400 partyzantów. Wynika to przede wszystkim ze zsumowania 
szacunkowej liczebności poszczególnych pododdziałów brygady, z których najwięk-
sza 1. kompania mogła przekraczać stan 100 ludzi, natomiast pozostałe trzy szwadrony 
liczyły prawdopodobnie po kilkudziesięcu partyzantów119. Na taką liczebność szwadro-
nów wskazują relacje partyzantów. W dniu rozwiązania brygady, 23 lipca 1944 r., zbior-
czy oddział konny złożony z 2. szwadronu i części 3. szwadronu liczyć miał ok. 80–100 
jeźdźców120. Według Rajmunda Drozda „Mikrusa” grupa ta składała się z 60 ułanów 
2. szwadronu i ok. 20 ludzi z 3. szwadronu (co stanowić miało prawie połowę tego ostat-
niego oddziału)121. „Łupaszko” natomiast zeznał w śledztwie, że owa grupa kawalerzy-
stów liczyła nie 100, lecz ok. 200 ludzi122.

Według por. „Rakoczego”, rtm. „Łupaszko” powiadomił komendanta okręgu ppłk. 
Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”123 o planowanej akcji odwetowej124. Ewentual-
nym adresatem takiego meldunku mógł być też bezpośredni przełożony rtm. „Łupaszki” 
– dowódca 1. Zgrupowania AK mjr dypl. Antoni Olechnowicz „Pohorecki”. Kwatero-
wał on wówczas w okolicy Taboryszek, oddalonych o ok. 60 km na południe. Komen-
dant okręgu stacjonował zaś w tym czasie ze swoim sztabem polowym jeszcze dalej, 
w Dziewieniszkach, leżących przy granicy województwa nowogródzkiego. Ewentualny 
meldunek mógł również trafić do Komendy Okręgu w Wilnie, gdzie urzędował w wa-
runkach konspiracyjnych zastępca komendanta okręgu ppłk dypl. Lubosław Krzeszow-
ski „Ludwik”. Niestety nie są znane szczegóły dotyczące wymiany korespondencji po-
między dowódcą 5. Brygady AK a jego przełożonymi w tej sprawie. Według Romana 
Koraba-Żebryka, „Łupaszko” nie zawiadamiał zwierzchników o planowanym odwecie, 
a komendantowi okręgu doniosła o tym miejscowa siatka konspiracyjna AK125. Według 
zgodnych relacji dowódców pododdziałów 5. Brygady AK, wykonujących nakazaną ak-

117 T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota”..., s. 230.
118 Ibidem, s. 20; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 99.
119 Być może szwadrony te liczyły po ok. 50–60 ludzi, czyli miały stany zbliżone do etatowego plutonu AK.
120 E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5 Brygada..., s. 35; AW, I/1135, Relacja Rajmunda Drozda „Mikrusa”, k. 51–52; 
AW, I/153, Relacja Lidii Eberle, 1985 r., k. 19.
121 AW, I/1135, Relacja Rajmunda Drozda „Mikrusa”, s. 51–52.
122 K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 22.
123 Aleksander Krzyżanowski „Wilk” (1895–1951), oficer zawodowy artylerii WP, uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r. W listopadzie 1939 r. został wysłany przez dowódcę Służby Zwycięstwu Polski do Wilna, gdzie objął funk-
cję zastępcy komendanta okręgu ppłk. Nikodema Sulika „Ładyny”. Po aresztowaniu ppłk. „Ładyny” przez Sowie-
tów w kwietniu 1941 r. przejął dowództwo nad okręgiem (wówczas Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Kra-
jowej) i pełnił tę funkcję do rozbrojenia przez Sowietów 17 VII 1944 r. Więziony w Wilnie, Moskwie, a następnie 
w obozach NKWD w Riazaniu i Griazowcu. W 1947 r. zbiegł z obozu do Wilna, tam został ponownie ujęty i uwię-
ziony w Moskwie. Zwolniony do Polski w październiku 1947 r., gdzie w lipcu 1948 r. został aresztowany. Zmarł 
w trakcie śledztwa prowadzonego w więzieniu MBP w Warszawie. Awansowany kolejno do stopni: podpułkownika 
(w 1941 r.), pułkownika (w 1944 r.) oraz pośmiertnie generała brygady (w 1994 r.).
124 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
125 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 136.
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cję odwetową, Komenda Okręgu AK wydała rozkaz wstrzymania akcji126. Wspomniany 
wyżej Roman Korab-Żebryk uściślał, że zakazano wówczas „Łupaszce” podejmowania 
jakichkolwiek kroków odwetowych na własną rękę127. Rozkaz ten miał nie dotrzeć na 
czas do brygady, której oddziały operowały już w terenie. Jest to prawdopodobne, je-
śli się weźmie pod uwagę, że podstawową formą łączności w ówczesnych warunkach 
byli kurierzy. Wymiana korespondencji na dystansie kilkudziesięciu kilometrów musiała 
w związku z tym trwać odpowiednio długo. O rozkazie wstrzymania akcji wykonawcy 
mieli się dowiedzieć dopiero po jej zakończeniu128.

Według relacji partyzantów 5. Brygady AK, w akcji odwetowej wzięły udział 1. kom-
pania szturmowa i grupa konna z 3. szwadronu. Zarówno o świcie 23 czerwca 1944 r. 
w Dubinkach, jak i pod wieczór tego dnia w Ołkunach świadkowie widzieli kawalerzy-
stów towarzyszących dużemu oddziałowi piechoty, czyli zapewne 1. kompanii szturmo-
wej129. Samodzielną aktywność konnych partyzantów odnotowano tego dnia także w Za-
jeziorcach130. Kwestia udziału kawalerzystów w tej akcji jest ważna, ponieważ odegrali 

126 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Areszto-
wanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261.
127 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 136.
128 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; J. S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Areszto-
wanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261. O wydanym przez komendanta okręgu ppłk. „Wilka” rozkazie wstrzyma-
nia przez 5. Brygadę AK planowanej akcji odwetowej informują także powojenne zeznania byłej łączniczki „Łupasz-
ki” Reginy Mordas vel Żylińskiej „Reginy”: „W maju 1944 r. został zabity przez Litwinów przyjaciel »Łupaszki«, 
hrabia, nazwiska nie znam, administrator majątku koło Sużan. Wówczas »Łupaszko« dał rozkaz swojej szturmów-
ce, by udała się w kierunku na Janiszki, a po drodze palić i strzelać bez wyjątku [do] Litwinów, kobiet i dzieci bez 
wyjątku. Zostało wówczas wymordowany[ch] około lub przeszło tysiąc osób. Na to »Wilk« przysłał do »Łupaszki« 
gońca, ażeby natychmiast odwołał szturmówkę, co mjr »Łupaszko« nie uczynił, gdyż wysłał gońców, lecz z roz-
kazem, żeby się nie spieszyli znaleźć »Rakoczego«, »Zygi« i »Mścisława«, którzy to wówczas dowodzili sztur-
mówką” (AIPN, 0259/436, Olechnowicz Antoni, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Reginy Żylińskiej, Szczecin, 
27 VII 1949 r., k. 106). Należy mieć na uwadze, że powyższa wypowiedź pochodzi z zeznania złożonego w śledz-
twie prowadzonym przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, w dodatku przez osobę, która została zwerbowa-
na do współpracy (jako TW „Gina”) i wykazywała się szczególną inwencją w obciążaniu dawnych towarzyszy bro-
ni z AK, zarówno prawdziwymi, jak i wymyślonymi zarzutami (P. Niwiński, Działania komunistycznego aparatu 
represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945–1980, Warszawa 2009, wg indeksu). Nie można jednak 
tej wypowiedzi całkowicie zignorować. Zawiera ona szereg prawdziwych, choć częściowo zniekształconych infor-
macji, które ją w istotnym stopniu uwiarygodniają: informację o zamordowaniu administratora majątku – czyli po-
chodzącego z rodziny hrabiowskiej Władysława Komara; o tym, że działanie „Łupaszki” było reakcją na zbrodnię 
popełnioną przez Litwinów (w Glinciszkach); trafne, choć niepełne wskazanie terenu objętego odwetem (okolice 
Janiszek); identyfikację głównych wykonawców odwetu – „szturmówkę”, czyli 1. kompanię szturmową 5. Bryga-
dy AK, w której dowódcami plutonów byli m.in. kpr. Zygmunt Grunt-Mejer „Zyga” i ppor. Marian Pluciński „Mści-
sław”, oraz o objęciu zbiorową represją także litewskich kobiet i dzieci. Oczywiście, wielokrotnie przesadzona jest 
skala odwetu, nieścisła jest też informacja o paleniu – w domyśle – gospodarstw litewskich. Istotna wydaje się zbież-
ność zeznań „Reginy” np. z pochodzącymi z podobnego okresu wspomnieniami ppor. „Rakoczego” na temat prób 
powstrzymania akcji przez gońców, wysłanych w ślad za rajdującymi oddziałami. Trudno natomiast zweryfikować, 
czy prawdziwe jest oskarżenie rtm. „Łupaszki” o świadome sabotowanie rozkazu ppłk. „Wilka”.
129 Relacja Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė [w:] Armija krajova..., s. 70; Relacja Vytautasa Gurskasa, 24 VI 2010 r.; 
Relacja Ireny Giedrienė, 24 VI 2010 r.; Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.; Notatka z rozmowy z Aldoną Ve-
roniką Spranginienė, 3 V 2011 r.; B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 105; Relacja Eleny Macijauskaitė [w:] Ar-
mija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis, scen. i reż. R. Bružas, film dokumentalny wyemitowany w litewskiej 
telewizji TV3 w dniu 13 III 2005 r.
130 Pismo Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., 
s. 75–76; B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 105. Wspomnianą kawalerią mogła być grupa konna z 3. szwadro-
nu, chociaż jej dowódca wchm. „Maks” nie odnotował ani swej obecności w żadnej z tych miejscowości, ani w ogóle 
współdziałania z piechotą podczas akcji. Swoją aktywność określił jako samodzielny rajd w okolicy Janiszek i Gie-
drojć (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258–262).
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oni w niej istotną rolę. Jako bardziej mobilni, penetrowali rozległy teren, z zaskoczenia 
docierali do miejsc zamieszkania ofiar i wykonali dużą część egzekucji.

Dowódca brygady rtm. Zygmunt Szendzielarz nie brał osobiście udziału w akcji od-
wetowej. Prawdopodobnie grupą rajdową dowodził por. Wiktor Wiącek „Rakoczy”, za-
stępca dowódcy 5. Brygady AK i dowódca 1. kompanii szturmowej.

Cała akcja odwetowa 5. Brygady AK trwała trzy dni131: rozpoczęła się 22 czerwca, 
osiągnęła kulminację 23 czerwca, a została zakończona 24 czerwca 1944 r. Po fazie plano-
wania i przygotowań, najpóźniej wczesnym popołudniem 22 czerwca 1944 r., pododdziały 
przystąpiły do realizacji postawionych przed nimi zadań. W pierwszej kolejności partyzanci 
zorganizowali zasadzkę na drodze Podbrodzie–Janiszki, w lesie niedaleko Ornian, znajdu-
jącym się jeszcze po polskiej stronie przedwojennej granicy132. Podczas zasadzki partyzan-
ci zatrzymywali przejeżdżające wozy i kontrolowali jadących nimi ludzi oraz rekwirowali 
wiezione towary. W ten sposób ok. 18.00 zatrzymani zostali przez partyzantów Jan i Kazi-
mierz Werykowie (Jonas Verikas i Kazys Verikas) z Dzidziełówki, którzy wracali furmanką 
z targu w Podbrodziu. Kazimierz Weryk kierował punktem skupu mleka w rodzinnej wsi, 
a jego ojciec Jan pracował jako gminny listonosz w Janiszkach. Do jego obowiązków na-
leżało odbieranie przesyłek – korespondencji urzędowej i prywatnej, przekazów pienięż-
nych oraz prenumerowanych czasopism – ze stacji kolejowej w Podbrodziu i dostarczanie 
ich do Janiszek. Po przeprowadzeniu kontroli partyzanci pozwolili odjechać ojcu, nato-
miast Kazimierza Weryka uprowadzili do lasu i wkrótce rozstrzelali, prawdopodobnie po 
uprzednim przesłuchaniu. Powodem egzekucji mogła być jego przynależność do lokalnej 
litewskiej bojówki szaulisowskiej. Wcześniej widywany był często z bronią w ręku, np. 
przy patrolowaniu dróg. Znany był też w okolicy z wywołania kilka miesięcy wcześniej 
antypolskiej awantury w sąsiedztwie, z użyciem broni palnej133. Jego ciało zostało odnale-
zione przez rodzinę po dwóch dniach, ok. pół kilometra od Ornian134. Egzekucję Kazimie-
rza Weryka można uznać za preludium do całej akcji odwetowej 5. Brygady AK. Praw-
dopodobnie niedługo później blokada drogi została zdjęta, a oddział AK zniknął w lesie.

Wieczorem tego samego dnia, ok. 30 km dalej na zachód, silny pododdział 5. Bry-
gady AK dotarł w pobliże Giedrojć, na terytorium przedwojennej Republiki Litewskiej. 
W miasteczku znajdował się gminny posterunek policji litewskiej, wspieranej doraźnie 
przez miejscowych szaulisów, zorganizowanych w pododdział policji pomocniczej. Pol-
scy partyzanci najprawdopodobniej zamierzali dokonać odwetowego uderzenia w miej-
scową policję i administrację litewską. Plany te stanęły pod znakiem zapytania wobec 
przypadkowego starcia, do którego doszło ok. 22.00 w lesie koło wsi Kupryszki, w miej-

131 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
132 W ocenie naocznego świadka oddział partyzancki liczyć miał ok. 100 ludzi, czyli odpowiadać sile kompanii 
(LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka, Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Weryka, 
13 III 1946 r., k. 22). Nawet biorąc pod uwagę naturalną skłonność obserwatorów do przeszacowywania liczebności 
dużych grup ludzkich, to i tak należałoby przyjąć, że była to grupa minimum kilkudziesięcioosobowa.
133 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Haliny Tomaszewskiej, 17 X 1945 r., k. 16–16v; ibidem, Protokół prze-
słuchania świadka Bronisława Pokietura, 5 VII 1946 r., k. 39–39v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Wła-
dysława Wojnowskiego, 9 VIII 1946 r., k. 44–44v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Giedroj-
cia, 10 VIII 1946 r., k. 47–47v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Tamašauskasa, 10 VIII 1946 r., 
k. 49–49v.
134 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 35; Relacja Genė 
Verikaitė-Liaugaudienė [w:] Armija krajova..., s. 71–72; Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.; Relacja Zofii 
Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.
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scu odległym o ok. 2,5 km od centrum Giedrojć. Na maszerującą kolumnę oddziału 
partyzanckiego wpadła od tyłu grupa przejeżdżających drogą litewskich policjantów. 
Była to obsada posterunku z Aleksandryszek, dozorująca linię przedwojennej granicy 
polsko-litewskiej. Po zakończeniu dziennej służby policjanci powracali do Giedrojć. Po 
drodze, we wsi Dynowagi, zażądali podwody. Miejscowy starosta wsi obarczył tym obo-
wiązkiem czterdziestodwuletniego kawalera Józefa Jurewicza (Juozapas Jurevičius)135, 
na którego furmankę załadowali się funkcjonariusze. W starciu z dużym oddziałem par-
tyzanckim nie mieli oni większych szans. Zostali ostrzelani najpierw przez straż tylną, 
a gdy ją minęli, także przez partyzantów ze środka kolumny, którzy otworzyli ogień 
z rowów biegnących po obu stronach drogi136. Zginęło kilku policjantów oraz furman 
Jurewicz, który stał się przypadkową ofiarą zajścia137. Być może nieliczni funkcjo-
nariusze ocaleli, uciekając w głąb lasu. Nie jest znana dokładna liczba zabitych poli-
cjantów. Możliwe, że było ich kilku. O czterech zastrzelonych policjantach wspominał 
por. „Rakoczy”, podsumowując wyniki całej akcji odwetowej 5. Brygady AK138. Starcie 
pod Giedrojciami jest jedynym znanym epizodem tej akcji, w którym zadano straty litew-
skiej policji. Prawdopodobnie jednym z poległych w tej potyczce był dwudziestotrzylet-
ni Algirdas Bytautas139 z pobliskiej wsi Kapuściszki, który od lata 1941 r. służył w litew-
skiej policji pomocniczej w Giedrojciach (Hilfspolizei des Bezirks Giedraičiai)140.

Okoliczności potyczki nasuwają nieodparte skojarzenie z akcją opisaną przez Anto-
niego Rymszę „Maksa”, ówczesnego dowódcę 3. szwadronu 5. Brygady AK. Wspomi-
nał on mianowicie, że „przy wjeździe do Giedrojć” stoczył zwycięską walkę z kolumną 
litewskiej policji na furmankach, w wyniku której część policjantów zginęła, a część 
zbiegła141. Zauważalne są w tym opisie elementy zbieżne z okolicznościami wieczornej 
walki z 22 czerwca 1944 r., a zwłaszcza podobna lokalizacja142.

135 Józef Jurewicz (1902–1944), syn Ignacego i Anny, rolnik ze wsi Dynowagi. Pochowany na cmentarzu w Gie-
drojciach 24 VI 1944 r. W jego akcie zgonu wpisano narodowość litewską (Molėtų rajono savivaldybės administra-
cija. Civilinės metrikacijos skyrius, Giedraičių val. Mirimo aktų įrašai 1943–1944 m., wpis nr 78), jednak w spisie 
wiernych parafii giedrojckiej z 1912 r. zarówno Józef Jurewicz, jak i cała jego rodzina figurowali jako Polacy (Pro-
chodskije spiski Status animarum Giedrojckowo kostieła po nacjonalnosti polskoj i litowskoj sostawlennyje w 1912 
gody, http://www.kf.vu.lt/baris/Giedraiciai.html, dostęp 25 II 2014).
136 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
137 Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Giedraičių RK par. Bažnyčia. Mirimo protokolų 
knyga 1940–1945, wpis nr 46; Molėtų rajono savivaldybės administracija. Civilinės metrikacijos skyrius, Giedraičių 
val. Mirimo aktų įrašai 1943–1944 m., wpis nr 72; Relacja Pranė Beigerienė, 1 VII 2011 r.; Relacja Klemensasa 
Drublonisa, 1 VII 2011 r.; Relacja Jana Jurewicza (bratanka Józefa Jurewicza), 1 VII 2011 r.
138 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
139 Algirdas Bytautas (1921–1944), syn Mykolasa i Genovaite ze wsi Kapuściszki, narodowości litewskiej. Zabity 
z rąk polskich partyzantów 22 VI 1944 r., pochowany na cmentarzu w Giedrojciach.
140 LCVA, F. R-688, Ap. 1, B. 1, Spisy członków oddziałów powstańczych i policjantów z powiatu Wiłkomierz, 
1941–1944, k. 2ap; Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Giedraičių RK par. Bažnyčia. Mi-
rimo protokolų knyga 1940–1945, wpis nr 48; Relacja Klemensasa Drublonisa, 1 VII 2011 r.
141 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261.
142 Zbieżne są wzmianki o niektórych szczegółach zajścia. „Maks” wspomniał np. o ciężkim zranieniu jednego 
z koni, którego później partyzanci dobili, i o drugim, który uciekł spłoszony strzałami (J.S. Smalewski, Opowie-
dział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261). Podobną informację przytoczył współcześnie 
mieszkaniec wsi Dynowagi, bratanek zabitego wówczas Józefa Jurewicza: „mojego ojca konia zastrzelili, tam koń 
jeszcze podleciał gdzieś...” (Relacja Jana Jurewicza, 1 VII 2011 r.). Obecność w miejscu walki furmanki i biegną-
cych koni (których jeźdźców zastrzelono) zapisała się także w pamięci jednego z partyzantów 1. kompanii szturmo-
wej Józefa Rusaka „Byliny” (Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.).
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W skład grupy kierującej się wieczorem 22 czerwca 1944 r. na Giedrojcie wchodziła 
1. kompania szturmowa oraz prawdopodobnie oddział wchm. „Maksa” z 3. szwadro-
nu143. Podkreślić jednak trzeba, że „Maks” opisywał powyższą akcję jako samodzielnie 
przeprowadzoną przez jego niewielki pododdział kawaleryjski. Według wspomnianego 
Józefa Rusaka „Byliny”, przypadkowa strzelanina w pobliżu Giedrojć doprowadziła do 
rezygnacji z ataku na miasteczko z powodu utraty elementu zaskoczenia i do wycofania 
się oddziału144. Antoni Rymsza „Maks” opisał natomiast akcję rozbrojenia pięcioosobo-
wej załogi gminnego posterunku policyjnego w Giedrojciach, wykonaną bezpośrednio 
po walce na drodze145. Brakuje niestety innych źródeł, które pozwalałyby za zweryfiko-
wanie prawdziwości tej ostatniej informacji.

Być może właśnie wspomniana przypadkowa potyczka spowodowała zmianę pier-
wotnego planu działania polskiego oddziału, który według por. „Rakoczego”, „[...] 
w międzyczasie ze względów taktycznych zmienił uprzednio planowaną trasę marszu”146. 
Owa zmiana trasy miała zaś przynieść dalekosiężne skutki, polegające na tym, że łącz-
nik z rozkazem komendanta okręgu zakazującym przeprowadzenia akcji odwetowej nie 
odnalazł na czas przemieszczającego się oddziału.

Kolejnym epizodem akcji odwetowej koło Giedrojć wieczorem 22 czerwca 1944 r. 
było rozstrzelanie o 23.00 Juozapasa Maželisa147 z folwarku Giże. Można założyć, że do-
konał tego ten sam oddział AK, który godzinę wcześniej stoczył walkę z policją litewską 
w lesie koło Kupryszek, zaledwie 2 km od miejsca zamieszkania Maželisa. Ofiarą padł 
osiemnastoletni kawaler, syn właścicieli folwarku. Jego nieżyjący już wówczas ojciec 
był urzędnikiem litewskiej administracji terenowej, Juozapas Maželis wrócił zaś niedaw-
no do domu po krótkiej służbie w LVR. Prawdopodobnie, tak jak wielu innych ochot-
ników, zdezerterował z szeregów formacji gen. Povilasa Plechavičiusa148 w krytycznym 
momencie rozbrajania jej przez Niemców w połowie maja 1944 r. Przed śmiercią świa-
domy był, że AK może zagrozić jego życiu, szczególnie po zbrodni w Glinciszkach. 
Nocował w zabudowaniach gospodarczych, wraz z najemnymi robotnikami rolnymi, 
gotowy do ewentualnej ucieczki do pobliskiego lasu. Nie zdołał jednak zrealizować tego 
planu, został zaskoczony we śnie przez szukających go partyzantów. Po wyprowadzeniu 
z budynku Juozapas Maželis został rozstrzelany na folwarcznym podwórzu, pod ścianą 
spichlerza149.

143 3. szwadron 5. Brygady AK był wówczas w większości pododdziałem pieszym, jednak w miarę pozyskiwa-
nia wierzchowców przekształcano go w formację kawaleryjską. Proces ten postępował sukcesywnie, począwszy od 
1. sekcji (E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada..., s. 32). Według wspomnień „Maksa”, grupa rajdowa 3. szwa-
dronu, realizująca akcję odwetową, liczyć miała 30 jeźdźców, w tym partyzanta N.N. ps. „Eskimos” (J.S. Smalew-
ski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258–262).
144 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
145 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261–262.
146 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
147 Juozapas Maželis (1926–1944), syn Mykolasa i Veroniki Vitkauskaitė. Pochowany na cmentarzu w Giedrojciach 
25 VI 1944 r.
148 Gen. Povilas Plechavičius (Paweł Plechowicz) (1890–1973), ziemianin pochodzący ze Żmudzi, oficer armii ro-
syjskiej, w okresie międzywojennym generał wojska litewskiego. W 1926 r. uczestnik zamachu stanu przeciwko de-
mokratycznym rządom. Szef sztabu generalnego litewskiej armii, od 1929 r. w stanie spoczynku. W 1944 r. dowód-
ca LVR, uwięziony przez Niemców 15 V 1944 r. Po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
149 Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Giedraičių RK par. Bažnyčia. Mirimo protokolų 
knyga 1940–1945, wpis nr 47; Molėtų rajono savivaldybės administracija. Civilinės metrikacijos skyrius, Giedraičių 
val. Mirimo aktų įrašai 1943–1944 m., wpis nr 73; Relacja Pranė Beigerienė, 1 VII 2011 r.
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Po wycofaniu się spod Giedrojć główna grupa 5. Brygady AK 23 czerwca 1944 r. 
ok. 4.00 dotarła do miasteczka Dubinki150. Oddział wkroczył tam przez most na Jeziorze 
Dubińskim151. Zachowano przy tym rutynowe środki ostrożności, wysyłając najpierw na 
drugi brzeg patrol szperaczy152. Niespodzianek jednak nie było, miejscowość była wolna 
od nieprzyjaciela i pogrążona jeszcze we śnie.

Do jednego z domów w środku miasteczka wkroczyła partyzancka żandarmeria. Roz-
poczęto rewizję, szukając przede wszystkim broni, którą – jak się spodziewano – mógł 
posiadać mieszkający tam strażnik leśny. Wkrótce dokonano egzekucji sześciu przeby-
wających w tym domu osób153. Oszczędzono przy tym polską gospodynię, prowadzącą 
tam zakład krawiecki. Jej zastrzelonymi lokatorami było młode małżeństwo Rinkevičiu-
sów z dwójką dzieci, rocznym Pranukasem i dwuletnim Rimukasem. Głową rodziny 
był dwudziestosześcioletni Edvardas, Litwin pochodzący spod Malat, który pracował 
jako strażnik leśny (ewentualnie zastępca leśniczego). Jego żona Mikalina pochodziła 
z pobliskiej wsi Kierule. Rinkevičiusowie przenieśli się do Dubinek z gajówki Liud-
garda, położonej 4 km na wschód od miasteczka, ponieważ nie czuli się bezpiecznie, 
mieszkając w lesie. Wśród zabitych znalazła się też sześćdziesięcioletnia sąsiadka Rin-
kevičiusów z Bołoszy, odległej o 2 km od Liudgardy, Rozalia Szymiańcowa (Rozalija 
Šimėnienė)154, która również czuła się zagrożona w niespokojnym wojennym czasie. Po 
śmierci, jeszcze przed wojną, męża Władysława, zamordowaniu w czasie okupacji nie-
mieckiej syna w Podbrodziu (przez miejscowych bandytów, na tle rabunkowym) oraz po 
wyjeździe córki mieszkała samotnie w zagubionym wśród lasów młynie155. Zginął także 
Steponas Kerulis, brat Mikaliny Rinkevičienė, z zawodu krawiec. Okazjonalnie nocował 
tam również dubiński nauczyciel Stasys Lisauskas, który akurat wrócił po dłuższej nie-
obecności do Dubinek, by rozdać uczniom świadectwa na zakończenie roku szkolnego. 
Opuścił on miasteczko 8 marca 1944 r., po tym, jak został ranny w trakcie ataku oddziału 

150 Dubinki były w tym czasie niewielkim parafialnym miasteczkiem w gm. Giedrojcie, ze szkołą i pocztą. W 1923 r. 
liczyły 255 mieszkańców, lecz populacja ta zmniejszyła się, m.in. w wyniku deportacji sowieckich, wymordowania 
Żydów i wymuszonej emigracji części Polaków. W 1959 r. doliczono się tu zaledwie 102 osób. Ok. 3 km na północ 
od miasteczka znajdował się dwór Dubinki, zamieszkany w 1923 r. przez 49 osób (Tarybų Lietuvos enciklopedija, 
t. 1, red. J. Zinkus i in., Vilnius 1985, s. 462–463).
151 Most został zbudowany na przewężeniu Jeziora Dubińskiego dziesięć lat wcześniej i uroczyście otwarty z udzia-
łem prezydenta Antanasa Smetony. Był to wówczas pierwszy na Litwie most przez jezioro, mające długość ok. 22 km 
(najdłuższe jezioro na Litwie) i swym specyficznym kształtem przypominające raczej szeroką rzekę.
152 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 140; Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
153 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 105; Relacja ks. Jonasa Žvinysa spisana przez Tadasa Galinisa [w:] Ar-
mija krajova..., s. 78; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 140; Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 
2011 r.
154 Jej nazwisko bywa podawane też jako Szuminiowa (R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 137), Šuminienė (B. Ju-
odzevičius, Kruvinas birželis..., s. 105; Armija krajova..., s. 108), Šimenskienė (Relacja ks. Jonasa Žvinysa spisa-
na przez Tadasa Galinisa [w:] Armija krajova..., s. 78) lub Šimonienė (J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 140). 
Według źródeł archiwalnych, nazwisko w formie litewskiej brzmiało zapewne: Šimėnienė, gdyż jej mąż odnoto-
wany był jako Vladas Šimėnas (LCVA, F. 640, Ap. 1, B. 15, Utenos Apskritis Žemės Rūšiavimo Komisijos Nutari-
mu Knyga, k. 155ap). W relacjach złożonych współcześnie autorowi przez okolicznych mieszkańców wymieniana 
jest jako „Szymiańcowa”, co zostało przyjęto za wersję podstawową w całości pracy. Językiem domowym Rozalii 
z d. Kiwilsza i Władysława Szymiańców z Bołoszy był język polski (Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.; 
Notatka z rozmowy z Zofią Ilgiewiczową, 5 V 2011 r.; Relacja Genowefy Lazarewiczowej, 24 VI 2010 r.; Relacja 
Heleny Wierzchnickiej, 24 VI 2010 r.).
155 Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.; Notatka z rozmowy z Zofią Ilgiewiczową, 5 V 2011 r.; Relacja Ge-
nowefy Lazarewiczowej, 24 VI 2010 r.
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partyzanckiego AK na miejscowy posterunek litewskiej policji. Tym razem ocalił życie, 
chowając się za łóżkiem. Gospodynię domu partyzanci pobili za kwaterowanie Litwi-
nów156. 

Należy założyć, że partyzanci poszukiwali w domu Edvardasa Rinkevičiusa, akty-
wisty litewskiego i pracownika litewskiej administracji na służbie niemieckiej. Latem 
1941 r. był on członkiem litewskiego oddziału powstańczego w Dubinkach157. Pozosta-
łe osoby, czyli żona, dwoje dzieci i szwagier, zostały zabite najprawdopodobniej jako 
członkowie jego rodziny. Nieznane są przyczyny zabójstwa leciwej młynarzowej Ro-
zalii Szymiańcowej. Być może nie zginęłaby, gdyby nie mieszkała w tym czasie razem 
z Rinkevičiusami. Według świadka tych wydarzeń, ocalałego Stasysa Lisauskasa, par-
tyzanci mieli działać wyjątkowo brutalnie, m.in. kłując żonę i dzieci Rinkevičiusa po 
wielokroć bagnetami158.

Oddział AK wkrótce opuścił miasteczko i skierował się w stronę odległego o 3 km 
na północny wschód byłego majątku Dubinki, skonfiskowanego przez państwo litew-
skie dwadzieścia lat wcześniej i rozparcelowanego pomiędzy litewskich osadników 
wojskowych. Ich gospodarstwa rozrzucone były na znacznym obszarze, w odległości 
kilkuset metrów od siebie159. Prawe skrzydło oddziału AK stanowił pododdział konny, 
który jadąc drogą gruntową wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Iłga, zatrzymywał się 
w kolejnych gospodarstwach, m.in. u Mikasa Koncevičiusa i Broniusa Gurskisa. Trzon 
oddziału AK przemieszczał się w tym czasie główną drogą wychodzącą z miasteczka 
na północ, mijając wieś Ciuniszki. W dubińskiej osadzie pierwszy przy tej drodze stał 
dom Vaidukevičiusów, następny należał do Stasysa Gritė, a kolejny do Stasysa Gylisa. 
Ostatnie gospodarstwo, na północnym skraju osady, należało do Stašelisów. W sześciu 
gospodarstwach w tej osadzie żołnierze AK zabili wszystkich zastanych tam cywilów.

Rodzina Vaidukevičiusów składała się z gospodarza Jurgisa, jego żony Justiny oraz 
czwórki dzieci: Florijonasa, Vaclovasa, Zuzany i najmłodszej, kilkumiesięcznej córki, 
której nie nadano jeszcze imienia. Mieszkańców wyprowadzono przed dom i rozstrze-
lano, z wyjątkiem najmłodszego dziecka, zabitego w kołysce160. Świadek, który trafił na 
miejsce zbrodni, zapamiętał następujący widok: „Ojciec trzyma krzyż w ręku, matka 
z modlitewnikiem, chłopczyk, dwunastoletni, dziewczynka, dziesięcioletnia, z różańca-
mi. I w kołysce trzymiesięczne dziecko, zalane krwią”161.

Około 200 m za gospodarstwem Vaidukevičiusów stał dom kolejnego osadnika woj-
skowego, czterdziestoczteroletniego szaulisa Stasysa Gritė (inna forma nazwiska: Sta-
nislovas Grytė). Był on kawalerem, mieszkał z matką Marijoną Griciuvienė (w wieku 
ok. 68 lat) i trójką młodszego rodzeństwa: bratem Broniusem (ok. 39 lat), siostrą Salomėją 
(ok. 37 lat) i siostrą Kastutė (ok. 31 lat)162. Podczas najścia partyzantów gospodarza 

156 Relacja Stasysa Lisauskasa [w:] Armija krajova..., s. 72–75.
157 LCVA, F. R-688, Ap. 1, B. 1, Spisy członków oddziałów powstańczych i policjantów z powiatu Wiłkomierz, 
1941–1944, k. 11.
158 Relacja Stasysa Lisauskasa [w:] Armija krajova..., s. 74.
159 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras; LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 19/200, Dubingių dvaras, 1931; 
Encyclopedia Lituanica, t. 2, red. S. Sužiedėlis, Boston 1972, s. 112.
160 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 106; Armija krajova..., s. 109.
161 Relacja ks. Jonasa Žvinysa spisana przez Tadasa Galinisa [w:] Armija krajova..., s. 78, tłum. z jęz. litewskiego 
Jan Marczyk.
162 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras, k. 30–31.
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w domu nie było. Śmiertelnie postrzelona w skroń została jego matka Marijona, która 
wkrótce zmarła. Rodzeństwu gospodarza udało się skryć przed napastnikami163.

Najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar był najazd grupy kawalerzystów 
5. Brygady AK na zagrodę Gylisów. Partyzanci wyprowadzili z domu żonę nieobec-
nego gospodarza Konstanciję Gylienė z sześciorgiem dzieci oraz mieszkającego z nimi 
dzierżawcę części ziemi Bolesława Strumiłłę (Balys Strumila)164. Ten ostatni próbował 
wstawiać się za gospodynią. Zapytany przez partyzantów: „Kto jesteś? Czy Polak, czy 
Litwin?”, odpowiedzieć miał wymijająco: „A kogo dla was trzeba?”. Partyzanci nie 
dociekali jednak dalej i zastrzelili Strumiłłę165. Konstanciję Gylienė zastrzelono przy 
studni wraz z najmłodszą, kilkumiesięczną córką Genovaitė166. Pozostałą piątkę dzieci 
zaprowadzono na rozstrzelanie do stodoły. Najstarsza z córek Gylisów, dziewiętnasto-
letnia Jadvyga, została tam przed śmiercią zgwałcona. Z egzekucji ocalała jedynie ran-
na w szyję pięcioletnia Teresė, którą partyzanci uznali najwyraźniej za martwą. Polscy 
partyzanci nie zastali wówczas w domu głowy rodziny, litewskiego policjanta na służbie 
niemieckiej Stasysa Gylisa, ani jego syna Eduardasa167. Świadkami zajścia byli prawdo-
podobnie bliscy Bolesława Strumiłły, którzy wraz z nim mieszkali w domu Gylisów. Nie 
zostali oni rozstrzelani, zapewne po wyjaśnieniu, że są Polakami168.

Nieopodal znajdowało się gospodarstwo kolejnego szaulisa, Alfonsasa Stašelisa, któ-
ry także pełnił służbę w jednej z kolaboranckich formacji zbrojnych u boku Niemców. 
Pod nieobecność gospodarza polscy partyzanci rozstrzelali jego żonę Emiliję i kilkulet-
nią córkę Onutė. Ofiarą odwetu padła też służąca, której nazwiska nie udało się dotąd 
ustalić. Kobieta ta jednak przeżyła, ranna w pierś i rękę169.

Wśród dubińskich osadników wojskowych, na których odwet wzięła AK, była tak-
że mieszana, polsko-litewska rodzina Broniusa Gurskisa (Bronisława Górskiego). Jego 
żoną była miejscowa Polka Anna, z którą miał dwoje dzieci, Stanisławę (ur. 1927) i Wi-
tolda (ur. 1930)170. Krótkotrwała nieobecność w domu owego tragicznego ranka urato-
wała życie Broniusowi i Stasi, którzy pomimo wczesnej pory szykowali się do wyjazdu 

163 Armija krajova..., s. 77, 105; B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 106; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., 
s. 141; Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r. Na pomniku postawionym na grobach ofiar na cmentarzu w Du-
binkach wśród zamordowanych wymienieni zostali „Griciuvienė Salomėja i syn Bronius”, którzy w rzeczywistości 
byli rodzeństwem. Nie ma tam natomiast informacji o śmierci Marijony Griciuvienė.
164 R. Daniłowicz, Wojna domowa, „Rzeczpospolita”, 13 X 2007 (http://new-arch.rp.pl/artykul/728103_Wojna_do-
mowa.html, dostęp 25 VI 2014); A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy... Śmierć Bolesława Strumiłły odnotowana zosta-
ła pod datą 24 VI 1944 r. (Armija krajova..., s. 108). Był on Polakiem pochodzącym z sąsiednich Moraliszek, w wie-
ku przypuszczalnie 46 lat, co wynikać może z dokumentu z 23 II 1925 r., gdzie wzmiankowany jest Balys Strumila, 
dwudziestosiedmioletni wówczas mieszkaniec wsi Moraliszki (LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras, 
k. 15).
165 Relacja Boliusa Baliulisa, 24 VI 2010 r.
166 Według relacji siostry miała ona na imię Monika (Relacja Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė [w:] Armija krajo-
va..., s. 71).
167 Relacja Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė oraz relacja ks. Jonasa Žvinysa (Armija krajova..., s. 70–71, 78–79); 
B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 106.
168 Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.
169 Relacja ks. Jonasa Žvinysa spisana przez Tadasa Galinisa [w:] Armija krajova..., s. 78; B. Juodzevičius, Kruvi-
nas birželis..., s. 106.
170 Podkreślenia wymaga wiek Witolda Górskiego, który w chwili śmierci miał 13 lat. W dotychczasowej literaturze 
przedmiotu upowszechniła się bowiem błędna informacja, jakoby miał on wówczas 3 lub 4 lata (Armija krajova..., 
s. 106; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 137–138; K. Jóźwiak, Krwawe lato..., s. 57; K. Malinowska, Dubinki 
[w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 2, Bydgoszcz 1998, s. 13; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 443; 
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na targ. Bronius wyszedł na łąkę po konia, a Stasia – przewiązać krowy. W tym czasie do 
ich domu zajechali kawalerzyści 5. Brygady AK. Annę Górską zastrzelili w sieni, a Wi-
tolda jeszcze w łóżku. Wkrótce natknęli się na łące także na Stasię, która przytomnie 
skłamała, że mieszka gdzie indziej, pokazując na widoczny niedaleko dom Antoniego 
Strumiłły (brata Bolesława Strumiłły, zastrzelonego wówczas u Gylisów) w Moralisz-
kach. Po odjeździe partyzantów pobiegła do ojca i ostrzegła go o niebezpieczeństwie171.

Dom Gurskisa sąsiadował z dubińskim dworem, który po parcelacji trafił w ręce 
osadnika Motiejusa Kalėdy. W czasie wojny dzierżawcą części jego ziemi (połowni-
kiem) został pochodzący z tych okolic dwudziestoośmioletni Polak Józef Leśnikowski 
(Juozas Lesnikauskas), który wynajmował z rodziną mieszkanie w pobliskich Moralisz-
kach. W dniu ataku partyzantów rodziny Kalėdów nie było w domu. Nocowała tam na-
tomiast teściowa Leśnikowskiego Veronika Pipirienė (Litwinka) wraz z roczną wnuczką 
Haliną Leśnikowską (Elena Lesnikauskaitė). Podczas porannego najścia partyzantów 
(przypuszczalnie konnego patrolu) Veronika Pipirienė została zabita. Śpiąca wnuczka 
ocalała, przykryta w porę przez babkę łachmanami. Na odgłos strzałów dobiegających 
od strony dworu z Moraliszek wybiegła Ona Lesnikauskienė172, zaniepokojona o los 
matki i córki. Nie napotkawszy partyzantów, dotarła do dworu, gdzie zastała zwłoki 
matki i swoje żyjące dziecko. W ślad za Oną z Moraliszek wyruszyli także jej mąż Józef 
Leśnikowski oraz jej siedemnastoletni brat Jurgis Pipiras. Nie mieli oni jednak już tyle 
szczęścia i po drodze zostali ujęci przez maszerujących partyzantów z 1. kompanii sztur-
mowej 5. Brygady AK. Na pytanie o narodowość Jurgis przyznał, że jest Litwinem, a Jó-
zef nie odpowiedział. Dowódca kompanii por. „Rakoczy” przesądził o ich losie. Zapytał 
podkomendnych, kto na ochotnika chce zastrzelić zatrzymanych. Wystąpił dowódca 
jednej z drużyn kpr. Edward Swolkień „Szaszka”, który strzałami z pistoletu uśmiercił 
klęczących przy drodze mężczyzn. Do kieszeni Józefa Leśnikowskiego wsunięto ponoć 
karteczkę z informacją, że nie podał swej narodowości173.

Wkrótce po odmaszerowaniu pododdziałów 5. Brygady AK na miejscu zbrodni po-
jawili się nieliczni ocaleli mieszkańcy, którzy wyszli z kryjówek, oraz ich sąsiedzi. Jed-
nym z pierwszych był dubiński proboszcz ks. Jonas Žvinys, który m.in. udzielił ostatnie-
go namaszczenia śmiertelnie postrzelonej matce Stasysa Gritė oraz pierwszej pomocy 
rannym. Przewiązał rany postrzałowe odnalezionej rannej córce Gylisa oraz służącej 
Stašelisów, która dotarła w międzyczasie do domu Maśluków (Masliukasów) w Dubin-
kach. Ranne oddano wkrótce pod opiekę lekarzy. Pierwszą zajął się jej ojciec chrzestny, 

M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 86). Prawidłowo jego wiek podał Balys Juodzevičius (Kruvinas birželis..., 
s. 106).
171 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 106; Relacja ks. Jonasa Žvinysa [w:] Armija krajova..., s. 78; Relacja Vy-
tautasa Gurskasa (wnuka Broniusa Gurskisa), 24 VI 2010 r.
172 Ona Lesnikauskienė, ur. 28 IX 1920 r. we wsi Kirnejła, położonej pomiędzy Malatami a Inturkami, córka Jur-
gisa i Veroniki Pipirasów. Od 16 II 1941 r. żona Józefa Leśnikowskiego, matka Aleksandrasa (ur. 1941) i Eleny 
(ur. 1943). Na skutek szoku doznanego w wyniku tragedii w Dubinkach trwale zapadła na zdrowiu. Przez pierwsze 
3 lata po śmierci męża nie wstawała z łóżka. Zmarła 30 VIII 1997 r. w Giedrojciach (Relacja Eleny Dragūnenė, cór-
ki Józefa i Ony Leśnikowskich, 1 VII 2011 r.). 
173 Relacja Eleny Dragūnenė (córki Józefa i Ony Leśnikowskich), 1 VII 2011 r.; Relacja Ireny Giedrienė, 24 VI 2010 r.; 
Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.; Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r. W niektórych 
publikacjach błędnie podano, że wraz z Józefem Leśnikowskim zabito jego żonę Lesnikauskienė, myląc ją najwy-
raźniej z teściową Veroniką Pipirienė. Pomijano także śmierć Jurgisa Pipirasa (B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., 
s. 106; Armija krajova..., s. 106).
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felczer Juozas Giedrys z Dubinek. Drugą zawieziono do lekarza w Giedrojciach, a na-
stępnie do szpitala w Wiłkomierzu174.

Ogółem w wyniku akcji 5. Brygady AK w osadzie wojskowej w Dubinkach śmierć 
poniosło prawdopodobnie 21 osób z sześciu gospodarstw. Wśród nich znalazł się jednak 
tylko jeden osadnik – Jurgis Vaidukevičius, pozostałych pięciu nie było w tym czasie 
w domu. Większość ofiar stanowili członkowie ich rodzin, głównie żony (pięć kobiet) 
i dzieci (jedenaścioro, w tym jedna dziewiętnastoletnia dziewczyna). W przypadku 
dwóch rodzin, Gylisów i Stašelisów, można się domyślać, że powodem ich wytypowa-
nia była przynależność głów rodzin do litewskich formacji policyjnych lub wojskowych 
na służbie niemieckiej. Zapewne przypadkowy charakter miały zabójstwa kilku innych 
osób, np. dzierżawców Józefa Leśnikowskiego i Bolesława Strumiłły, oraz zranienie 
(przy usiłowaniu zabójstwa) służącej Stašelisów. Przypuszczalnie poza dwiema ran-
nymi śmierci z rąk AK uniknęło w tym dniu kilkanaście innych osób, mieszkańców 
zaatakowanych domostw, które bądź były nieobecne, bądź zdołały się ukryć. Byli to: 
Stasys Gritė i jego rodzeństwo, Stasys Gylis i jego syn Eduardas, Alfonsas Stašelis 
i jego syn, Bronius Gurskis i jego córka Stasia, rodzina Motiejusa Kalėdy oraz córka 
Leśnikowskich.

Poza wymienionymi wyżej sześcioma obejściami we wsi Dubinki znajdowało się 
jeszcze siedem innych gospodarstw litewskich osadników wojskowych: Mikasa Konce-
vičiusa, Bernardasa Mulevičiusa, Jonasa Noreiki, Stepasa Šeikisa, Juozasa Vitasa, Vac-
lovasa Vito-Viliūnasa i Alfonsasa Čereški, w których nie doszło wówczas do zabójstw175. 
Niektórych rodzin nie było w tym czasie w osadzie, np. Mulevičiusów. Vaclovas Vito- 
-Viliūnas już wówczas nie żył, a na gospodarstwie pozostała jego żona (Polka pocho-
dząca z Birsztan) z dziećmi176. Dramatyczne sceny rozegrały się w zagrodzie Konce-
vičiusów. Partyzanci dokonali rekwizycji, a samego gospodarza Mikasa Koncevičiusa 
ciężko pobili. Dla zastraszenia zmusili go także do wykopania sobie grobu177. Darowano 
mu jednak życie, gdyż jego małżonka Zofia pochodziła z polskiej rodziny Giedrysów 
z Borkuszek, a syn jej stryjecznej siostry służył w tym czasie w oddziale partyzanckim 
AK178. Partyzanci naszli także miejscowego rolnika Jana Maśluka, który mieszkał po 
sąsiedzku z Vaidukevičiusami. Rodziny Maśluka jednak nie rozstrzelano179. Podobne 
sceny rozegrały się również w innych gospodarstwach180.

Istotną kwestią pozostaje pytanie o kryterium, na podstawie którego sprawcy wy-
selekcjonowali ofiary w dubińskiej osadzie. Dysponujemy w tej sprawie interesującą 
wskazówką dubińskiego proboszcza: „Polacy nie ruszali tych ochotników, którzy ożenili 

174 Relacje Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė oraz ks. Jonasa Žvinysa (Armija krajova..., s. 70–71, 78–79).
175 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras; LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 19/200, Dubingių dvaras, 1931.
176 Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.
177 Mikas Koncevičius pozostawił później ten dół na pamiątkę.
178 Relacja Ireny Giedrienė (wnuczki Mikasa Koncevičiusa), 24 VI 2010 r.
179 Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.
180 Najście polskich partyzantów wspominał nastepująco zamieszkały w okolicy Stasys Cijunaitis, siostrzeniec Bo-
lesława Strumiłły, zabitego w gospodarstwie Gylisów: „Z bratem spaliśmy w stodole. Tamci zaczęli dobijać się do 
drzwi, więc krzyknąłem: jakiego tam diabła, jak walnę! Tamci tak się rozzłościli, że od razu chcieli zastrzelić, ale 
ojciec zaczął prosić o litość i oni się uspokoili. Dobrze, że umieliśmy po polsku. Gdybyśmy nie umieli, nas też by 
zabili. Przewrócili cały dom, szukali litewskich książek, ale znaleźli tylko litewską książeczkę do nabożeństwa. Py-
tali, dlaczego litewska, więc im odpowiedziałem: mieszkam na Litwie, to i czytam po litewsku. Zostawili, nic nie 
zrobili” (cyt. za: A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...).
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się z Polkami. Widocznie mieli listę. Mówiono, że Vaidukevičiusa na liście nie było”181. 
Twierdzenie to koresponduje z opisanym wyżej przypadkiem rodziny Koncevičiusów, 
być może niektóre inne rodziny osadników także oszczędzono z tego powodu. Nie 
sprawdza się to jednak w przypadku Broniusa Gurskisa, którego żona Anna była Polką, 
a mimo to została zabita.

Bilans ofiar akcji odwetowej 5. Brygady AK w miasteczku i osadzie Dubinki z 23 czerw- 
ca 1944 r. nie jest oczywisty. Najwcześniejsze wzmianki na ten temat, pochodzące jesz-
cze z końca czerwca 1944 r., informowały o ponad 20182 lub ok. 30 ofiarach183. Po raz 
pierwszy chyba personalia zabitych sprecyzował Balys Juodzevičius w swoim opraco-
waniu z 1971 r., w którym wymienił łącznie 26 osób184. Jego ustalenia powtarzane były 
w późniejszych publikacjach litewskich historyków i publicystów, włącznie z pracą 
zbiorową pod redakcją Kazimierasa Garšvy pt. Armija Krajova Lietuvoje z 1995 r.185 
Istotnym źródłem w tej sprawie są wspomnienia świadka zbrodni, dubińskiego probosz-
cza ks. Jonasa Žvinysa, opublikowane na początku lat dziewięćdziesiątych. Duchowny, 
określając skalę zabójstwa w swojej parafii, podał liczbę 25. W szczegółowym opisie 
wymienił zaś 21 osób; pominął jedno z dzieci Vaidukevičiusów, jedno z dzieci Gylisów 
oraz Bolesława Strumiłłę. Nie wspomniał też o Józefie Leśnikowskim ani o jego żonie, 
których obejmowały wcześniejsze, nieprecyzyjne w tym względzie ustalenia Juodze-
vičiusa186. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych w miejscu pochówku ofiar na cmentarzu 
w Dubinkach postawiony został pomnik. Umieszczono na nim 27 nazwisk, w tym kil-
ka wcześniej niewymienianych przez Juodzevičiusa: Pipirienė Veronika i Jurgis oraz 
Griciuvienė Salomėja i syn Bronius. Słusznie podano nazwisko Veroniki Pipirienė, teś-
ciowej Józefa Leśnikowskiego, wymienianej omyłkowo przez Juodzevičiusa jako jego 
nieznana z imienia żona, oraz nieznane wcześniej nazwisko jej syna Jurgisa Pipirasa. 
Najwięcej wątpliwości budzi umieszczenie na pomniku dwóch nazwisk z rodziny Gritė. 
Wyglądają one na sprecyzowanie wcześniejszej informacji o śmierci nieznanej z imienia 
staruszki Griciuvienė. Prawdopodobnie przyjęto, że miała na imię Salomėja. Dodano też 
imię Broniusa Gritė, ofiary dotychczas nieznanej. Konkludując, nowa tablica cmentarna 
wprowadza do bilansu dwie nowe ofiary, obok znanych dotychczas 26 nazwisk, i podaje 
personalia dwóch bezimiennych wcześniej ofiar. Taka interpretacja powinna prowadzić 
do wniosku, że łącznie ofiar zbrodni w Dubinkach było co najmniej 28. Taką też liczbę 
ofiar podaje w swoich wspomnieniach ówczesny dubiński nauczyciel Stasys Lisauskas187. 

181 Relacja ks. Jonasa Žvinysa spisana przez Tadasa Galinisa [w:] Armija krajova..., s. 78–79; tłum. z jęz. litewskie-
go Jan Marczyk.
182 Prieš akis sunkūs egzaminai..., s. 2. W powyższej publikacji zawarta została informacja o ponad 20 ofiarach na-
padu polskich partyzantów na Giedrojcie. Należy jednak przyjąć, że liczba ta dotyczyła w rzeczywistości głównie 
ofiar napadu na Dubinki, leżące w gm. Giedrojcie.
183 Smulkios žinios, „Lietuvių fronto biuletenis” 1944, nr 25, s. 1. Wzmiankowana liczba 30 ofiar odnosiła się ogól-
nie do okolic Giedrojć, obejmowała zatem najprawdopodobnie jeszcze kilka osób zabitych w pobliżu tej miejsco-
wości. 
184 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 106–107.
185 Armija krajova..., s. 105–109. W publikacji tej zamieszczono spis ofiar AK z terenu obecnej Litwy, Białorusi 
i Polski, obejmujący sto kilkadziesiąt nazwisk, wśród nich 26 nazwisk zabitych w miasteczku i wsi Dubinki. Spis 
sporządzony został przez Balysa Juodzevičiusa, Aldonę Pranckėnienė i Janinę Saudargienė.
186 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 140–142.
187 Relacja Stasysa Lisauskasa [w:] Armija krajova..., s. 74.
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Jednak na cmentarnym pomniku wymieniono ogółem 27 nazwisk, nie ujęto bowiem za-
bitej Rozalii Szymiańcowej. Być może dlatego na Litwie powszechnie mówi się o takiej 
właśnie liczbie ofiar zbrodni w Dubinkach. W Polsce również ugruntowała się liczba 
27 ofiar, w głównej mierze za sprawą publikacji Romana Koraba-Żebryka z 1991 r. 
pt. Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie188. Autor ten przytoczył, 
za litewskimi publikacjami, nazwiska ofiar z Dubinek według znanego ówcześnie zesta-
wienia 26 nazwisk, wprowadzonego do obiegu naukowego przez Balysa Juodzevičiusa. 
Nowością było poszerzenie tej listy o Broniusa Gritė189. Sposób podania tego nazwiska 
(Bronisław, syn Salomei Griczuwy) wskazuje, że autorowi najwyraźniej znana była treść 
napisu na pomniku z dubińskiego cmentarza. W ogólnej kalkulacji również wyszła mu 
liczba 27 ofiar. Podsumowanie to jest jednak niekonsekwentnie, ponieważ pominął wid-
niejące na tym pomniku nazwiska Veroniki Pipirienė i jej syna Jurgisa, a zamiast tego 
przytoczył dotychczasowe sformułowanie o „żonie Lesnikauskasa”190. 

Komplikację wprowadza fakt, że wspominana wcześniej staruszka Griciuvienė nie 
miała na imię Salomėja, tylko Marijona. Przypuszczalnie popełniono błąd w identyfika-
cji osoby. Można by też interpretować to w ten sposób, że zamiast jednej lub dwóch ofiar 
z rodziny Gritė należy brać pod uwagę trzy: matkę Marijonę oraz jej dzieci: Salomėję 
i Broniusa. Wówczas liczba ofiar wzrosłaby do 29 osób. Istnieje wszakże bardzo jedno-
znaczna relacja świadka, ks. Jonasa Žwinysa, który udzielał ostatniego namaszczenia 
staruszce Griciuvienė. Ówczesny proboszcz wspomniał, że tylko ona była ofiarą najścia 
partyzantów na tę rodzinę, a jej dzieci przeżyły, bo były nieobecne lub się ukryły191. Po-
dobnie wspomina to inny mieszkający wówczas w okolicy świadek wydarzeń192. Dopóki 
nie zostanie dokładnie stwierdzone, na jakiej podstawie na tablicy cmentarnej umiesz-
czono nazwiska Broniusa Gritė i Salomėi Griciuvienė, dotąd za podstawę faktograficzną 
w tej sprawie należy brać relację dubińskiego proboszcza.

Reasumując, najbliższa rzeczywistości wydaje się powszechnie przyjęta obecnie 
liczba 27 ofiar zbrodni w Dubinkach, utrwalona m.in. w encyklopediach193, ale do czasu 
bliższego ustalenia faktów nie powinno się raczej do listy ofiar włączać widniejących na 
pomniku nazwisk Salomėi Griciuvienė i Broniusa Gritė, tylko Marijonę Griciuvienė.

W grupie 27 osób zabitych w miasteczku Dubinki i pobliskiej osadzie wojskowej 
znalazło się ogółem 5 dorosłych mężczyzn, 9 dorosłych kobiet oraz 13 nieletnich. Łącz-
nie kobiety i nieletni stanowili zatem 81 proc. zabitych.

Przy zwłokach pozostawiono pisma w języku polskim i litewskim, sporządzone na 
maszynie, wyjaśniające, że mord był odwetem za zbrodnię w Glinciszkach. Zebrał je 
miejscowy proboszcz, lecz spłonęły w pożarze jego kościoła w 1954 r.194

188 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 135–138.
189 Ibidem, s. 137.
190 Ibidem.
191 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 141; Relacja ks. Jonasa Žvinysa (Armija krajova..., s. 78).
192 Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.
193 Dubinki, Dubingiai [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Warszawa 2004, s. 577; Visuotinė lietuvių 
enciklopedija, t. 5: Dis–Fatva, red. J. Tumelis i in., Vilnius 2004, s. 169.
194 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 107; Relacja 
ks. Jonasa Žvinysa spisana przez Tadasa Galinisa [w:] Armija krajova..., s. 79; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., 
s. 140.
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W polskich publikacjach poruszających temat akcji 5. Brygady AK na Dubinki sze-
roko rozpowszechniony jest pogląd, że miała ona charakter ataku na ufortyfikowaną 
miejscowość, w czasie którego doszło do walki zbrojnej z miejscową policją litewską195. 
Twierdzeniom tym towarzyszy niekiedy teza, że zabite osoby cywilne były przypadko-
wymi ofiarami wymiany ognia. Także w jednej z głównych publikacji litewskich pojawi-
ła się sugestia, jakoby w Dubinkach śmierć poniosło czterech policjantów litewskich196. 
Sądząc po podanej liczbie ofiar, przypuszczenie to opierało się najwyraźniej na wzmiance 
we wspomnieniach Wiktora Wiącka, który podał, że w trakcie akcji odwetowej 5. Bry- 
gady AK zabito ogółem czterech policjantów litewskich197. Informacja ta odnosiła się 
jednak raczej do potyczki koło Giedrojć.

Trzeba w tym miejscu jasno podkreślić, iż tezy o rzekomej walce zbrojnej w Du-
binkach nie znajdują potwierdzenia w dostępnych relacjach świadków zajść. Niemal 
wszystkie ofiary zostały zabite przez partyzantów w domach lub w obrębie gospodarstw, 
rozrzuconych na znacznym obszarze. Punkt ochronny policji litewskiej w Dubinkach 
(nie był to typowy gminny posterunek policyjny, bo Dubinki nie były miejscowością 
gminną) mieścił się na wzgórzu zamkowym, znajdującym się nieopodal miasteczka198. 
Po zlikwidowaniu go przez oddział AK 8 marca 1944 r. i spaleniu budynku nie odtwo-
rzono już w Dubinkach stałej załogi policyjnej. Nie ma również informacji, że zaatako-
wani w swoich domach mieszkańcy stawiali zbrojny opór.

Nie znajduje też, jak dotąd, potwierdzenia źródłowego rozpowszechnione przypusz-
czenie, jakoby z Dubinek pochodzili sprawcy zbrodni w Glinciszkach, a odwet AK sku-
pił się na rodzinach tychże sprawców199. Teza ta wydaje się próbą uzasadnienia i racjo-
nalizacji akcji odwetowej 5. Brygady AK. Żadne z nazwisk ofiar zbrodni w Dubinkach 
nie pokrywa się jednak ze znanymi nazwiskami ok. stu członków litewskiej kompa-
nii policyjnej, która dokonała zbrodni w Glinciszkach. Brak też potwierdzeń służby na 

195 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 137–138: „Dubinki były przygotowane do samoobrony, dwór w Dubinkach 
był broniony przez bunkier ze stałą załogą policyjną. Bunkier został zdobyty przez zaskoczenie atakiem granata-
mi, komendanta załogi policyjnej zastrzelono we własnym mieszkaniu”; R. Korab-Žebrykas, Keršto akcija..., s. 25; 
P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 64; J. Krajewski, Wojenne dzieje Wilna 1939–1945. Losy Polaków, sensacje, 
zagadki, Warszawa 2011, s. 171; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 15–16; „Nie było czasu 
na strach...”..., s. 70; J. Urbankiewicz, Czego nie wiedzą doradcy ministra Geremka. List otwarty do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, „Wiano. Trybuna akowców wileńskich” 2000, nr 4, s. 6; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., 
s. 246–247; J. Adamska, Glinciszki, „Przeszłość i Pamięć” 1999, nr 2, s. 62; Z. Czernik, List w sprawie Glinciszek, 
„Wiano. Trybuna akowców wileńskich” 2000, nr 7/8, s. 24–25; J. Wołkonowski, Starcie..., s. 88. Jednym z nielicz-
nych autorów, którzy podważają utarty pogląd o rzekomej walce w Dubinkach, jest Arkadiusz Karbowiak (Konflikt 
polsko-litewski..., s. 256).
196 Armija krajova..., s. 111.
197 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15.
198 Relacja ks. Jonasa Žvinysa [w:] Armija krajova..., s. 77.
199 „W dniu 23 czerwca 1944 roku polscy partyzanci wkroczyli do majątku Dubinki, skąd pochodziło wielu poli-
cjantów litewskich z placówki w Podbrzeziu” (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. II, Sprawozdanie z ustaleń śledztwa sygn. 
S. 2/92/H w sprawie rozstrzelania w dniach 20–24 VI 1944 r. w Glinciszkach i Podbrzeziu, pow. wileńsko-trocki, 
woj. wileńskie, 38 Polaków przez funkcjonariuszy policji litewskiej z placówki w Podbrzeziu, k. 219; „Rozstrzelani 
czy zastrzeleni w Dubinkach – to Litwini, którzy brali udział w pacyfikacji Glinciszek lub znani byli z innych popeł-
nionych na polskiej ludności morderstw” (Wypowiedź Henryka Sobolewskiego, b. partyzanta 5. i 4. Brygady AK, 
prezesa Stowarzyszenia „Łagierników”, za: W. Tochman, Znicze dla ofiar..., s. 10); R. Daniłowicz, Wojna domowa...; 
J. Krajewski, Wojenne dzieje Wilna..., s. 171; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 135; R. Korab-Žebrykas, Keršto 
akcija..., s. 23–24; H. Mażul, 1. Dubinki: o Radziwiłłach wspominki, „Nasza Gazeta” 1997, nr 36, s. 4; „Nie było 
czasu na strach...”, s. 70; M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944..., s. 159.
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posterunku gminnym w Podbrzeziu policjantów litewskich z Dubinek, np. osadników 
wojskowych Stasysa Gylisa i Alfonsasa Stašelisa.

Bezpośrednio po opuszczeniu osady litewskich kolonistów w Dubinkach oddział 
5. Brygady AK zatrzymał się na „dniówkę” w sąsiedniej wsi Moraliszki. Podobnie jak 
wiele okolicznych wsi miała ona zdecydowanie polski charakter i nie stała się wówczas 
obiektem odwetu. Partyzanci przybyli tu jeszcze wczesnym świtem, po czym pozostali 
na posiłek i odpoczynek przez większość dnia. Postój wykorzystali m.in. na podrepe-
rowanie umundurowania, zleciwszy jednej z kobiet prace krawieckie. Rutynowo za-
blokowano ruch ludności, aby nie zdekonspirować miejsca postoju200. Prawdopodobnie 
wysłany został wówczas w teren co najmniej jeden podjazd kawaleryjski, który przepro-
wadzał kolejne egzekucje. Przy okazji zapewne rozpoznawał on sytuację w okolicy na 
wypadek pojawienia się nieprzyjaciela, osłaniając w ten sposób miejsce postoju oddzia-
łu w Moraliszkach. Patrol 5. Brygady AK dotarł jeszcze tego ranka do wsi Vymančiai, 
oddalonej o około 5 km na północny zachód od Moraliszek. Miejscowość ta znajdowała 
się już w gm. Malaty. Mieszkały tam w swoich gospodarstwach m.in. dwie przyjezdne 
rodziny litewskie Vinslovasów i Barzdów201. Były one ze sobą skoligacone, żony obu 
gospodarzy były rodzonymi siostrami. Dwaj synowie Vinslovasa, dwudziestotrzyletni 
Ignas i szesnastoletni Alfonsas, uprzedzeni przez sąsiadkę o pojawieniu się polskich 
partyzantów, czym prędzej uciekli na koniach do najbliższego lasu202. Prawdopodobnie 
obawiali się pobicia lub rekwizycji koni203. W domu pozostał gospodarz Petras Vinslovas 
z żoną Salomėją i pięcioma córkami (w wieku od 5 do 20 lat): Liudviną, Zofiją, Oną, 
Leonorą i Eleną. Wszyscy oni zostali rostrzelani przez przybyłych partyzantów. Żołnie-
rze AK wkroczyli także do sąsiedniego gospodarstwa, w poszukiwaniu jego właściciela, 
szaulisa Adolfasa Barzdy. Zamiast niego w obejściu zastali mieszkającego tam pięć-
dziesięciodwuletniego, nieżonatego brata Adomasa Barzdę, którego także zabili204. Ki-
lometr dalej, oddzielona łagodnym wzgórzem, znajdowała się wieś (zaścianek) i folwark 
Reputany, należący do polskiej rodziny Ławińskich205. W pobliżu folwarku mieszkała 
w swoim gospodarstwie przyjezdna litewska rodzina Dzimidasów206. W domu znajdo-
wał się w tym czasie gospodarz Povilas z pięciorgiem dzieci; jego żona Ona przebywała 
w szpitalu w Malatach. W czasie najścia partyzantów gospodarz, czując się najwyraź-
niej najbardziej zagrożony, ukrył się pod kanapą, a dzieci przekonały partyzantów, że 

200 Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.; Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 2011 r.
201 Niektóre źródła podają, że Adomas Barzda (w związku z tym zapewne także jego brat Alfonsas) pochodził ze wsi 
Kirdejki. Chodzi w tej sytuacji być może o miejscowość znajdującą się we wschodniej części powiatu uciańskiego, 
oddaloną o ok. 40 km na północny-wschód od wsi Vymančiai (B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 107; Pismo 
Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., s. 75).
202 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 107; Armija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis...
203 Kilka miesięcy wcześniej jeden z oddziałów AK rozbrajał w tej okolicy miejscowych szaulisów i partyzantów 
litewskich. Poszukiwaniom broni często zaś towarzyszyły pobicia i rekwizycje. Prawdopodobnie była to akcja pod-
oddziałów 5. Brygady AK z początku marca 1944 r. (G. Katinas, To pamiršti negalima! [w:] Armija krajova..., 
s. 82–85; Relacja Vasy Visockaitė, 29 III 2011 r.).
204 Bijutiškio Šv. Onos parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Bijutiškio Bažnyčia. Mirimo protokolų knyga Nr 3, [1940– 
–1948], k. 31–33, wpisy nr 26–33; Relacja Juozasa Nariūnasa, 29 III 2011 r.; Relacja Vasy Visockaitė, 29 III 2011 r.
205 LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 20/577, Reputanų palivarkas, 1923; Anonim, Obszar języka litewskiego w gub. wileń-
skiej [w:] Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, t. 3, dz. 2: Dział etnograficzny, Kraków 1898, 
s. 17; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., t. 9, s. 621.
206 Niewykluczone, że była to także rodzina osadnika wojskowego.
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ojciec wyjechał odwiedzić matkę do szpitala. W tej sytuacji rozstrzelanych zostało czwo-
ro dzieci, w wieku od 2 do 16 lat: Benediktas, Antanas, Stepanija i Bronislava. Jedna 
z córek Dzimidasa zdołała wybiec z domu i uratowała życie, uciekając w pole. Według 
jej słów, wśród partyzantów była wówczas sąsiadka Ławińska207. Łącznie w Vymančiai 
i Reputanach zabito tego ranka dwanaście osób: dwóch starszych mężczyzn (w wieku 
52 i 60 lat) oraz dziesięcioro kobiet i dzieci208.

Wczesnym popołudniem (w porze obiadowej) podjazd kawaleryjski 5. Brygady AK, 
złożony z szesnastu konnych i furmanki, dotarł do wsi Zajeziorce w gm. Malaty. Miej-
scowość ta znajdowała się około 4 km na północ od wsi Vymančiai i ok. 9 km na północ 
od Moraliszek. Partyzanci zamierzali stracić litewskiego nauczyciela Vladasa Trimonisa 
i jego rodzinę. Trimonis od 1941 r. był kierownikiem miejscowej szkoły podstawowej, 
a pochodził z położonej o 5 km na zachód wsi Łowmiańce. Świadom jednak zagrożenia 
i wiedząc o rozstrzelaniach dokonanych tego dnia w Reputanach i Vimančiai (w ciągu 
kilku godzin wiadomość ta szeroko rozeszła się po okolicy), Trimonis natychmiast po 
ujrzeniu partyzantów rzucił się do ucieczki razem z żoną i córką. Sam ukrył się w życie, 
a żona Bronė Trimonienė-Žvinytė z niespełna roczną córką Laimutė skierowały się do 
domu stróża szkolnego. Kawalerzyści schwytali je jednak, przyprowadzili do szkoły 
i tam zastrzelili. Vladas Trimonis pobiegł w stronę pobliskiego lasu Monotony. Pomimo 
pościgu zdołał się tam skryć, padając i czołgając się pod ostrzałem. Partyzanci ponoć 
twierdzili później wobec mieszkańców wsi, że nauczyciela zastrzelili. Wkrótce Trimonis 
zawiadomił o zajściu policję w Malatach209.

Pod wieczór 23 czerwca 1944 r. główna grupa 5. Brygady AK, złożona z piechoty 
i kawalerii, opuściła miejsce postoju w Moraliszkach, kierując się w kierunku północ-
nym, nadal w głąb Litwy. Oddział minął Malinowszczyznę, skąd zdążyli zbiec przy-
jezdni osadnicy litewscy, nasiedleni w miejsce wypędzonych Polaków. Prawdopodobnie 
ucieczka ocaliła im życie210. Następnie partyzanci wkroczyli na teren gm. Janiszki, po 
czym zmienili wkrótce kierunek marszu na wschodni. Przez las Ołkuński oddział dotarł 
do Ołkun. Wieś ta miała identyczny charakter jak osada w Dubinkach. Utworzona zosta-
ła po konfiskacie przez państwo litewskie miejscowego majątku ziemskiego Tyszkiewi-
czów i parcelacji ziemi pomiędzy osadników wojskowych. Dlatego też po wkroczeniu 
5. Brygady AK do wsi wydarzenia przebiegły analogicznie do tych wcześniejszych 
w Dubinkach. Pododdziały skierowały się do poszczególnych gospodarstw i w czterech 
z nich rozstrzelały wszystkich mieszkańców.

Pierwszy od strony lasu stał dom Alfonsasa Rameiki, którego nie zastano, gdyż jako 
leśniczy pracował w tym czasie w lesie. Partyzanci przyprowadzili tam ujętych na drodze 
swatów, Rapolasa Plieskisa i Ribokasa, którzy zmierzali właśnie z wizytą do niezamęż-
nej siostry gospodarza Janiny Rameikaitė. Po przeprowadzeniu kontroli dokumentów 
obecnych osób i sprawdzeniu ich narodowości partyzanci przeszukali pomieszczenia, 

207 Bijutiškio Šv. Onos parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Bijutiškio Bažnyčia. Mirimo protokolų knyga Nr 3, [1940–
–1948], k. 33–34, wpisy nr 34–37; B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 107. Przypuszczalnie Ławińska została 
wzięta przez partyzantów na przewodnika.
208 Pismo Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., 
s. 75.
209 Ibidem, s. 75–76.
210 Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.
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zabierając co cenniejsze ruchomości. Ojcu gospodarza, Kazysowi Rameice, ściągnięto 
z nóg buty. Następnie zebrano wszystkich w jednym miejscu, głośno oznajmiając, że 
będą rozstrzelani. Naprzeciwko zgromadzonych stanęło czterech partyzantów, którzy 
otworzyli ogień z pistoletów maszynowych. Zginęli rodzice gospodarza Kazys i Micha-
lina (Mikalina) Rameikowie, ich córka Janina oraz ciężarna żona gospodarza Marianna 
(Marijona). W momencie egzekucji Marianna trzymała na rękach sześcioletnią córkę 
Aldonę Veronikę. Matka została śmiertelnie trafiona w głowę, córka zaś otrzymała dwa 
postrzały w klatkę piersiową. Wraz z resztą upadła na podłogę także druga siostra gospo-
darza, Elena Rameikaitė, która na swoje szczęście nie została nawet draśnięta. Pozosta-
wiono ją omdlałą wśród zabitych, uznając za nieżywą. Oprócz domowników zastrzelono 
także Rapolasa Plieskisa i Ribokasa. Rodzina Alfonsasa Rameiki, co dość typowe na 
tym pogranicznym terenie, miała charakter mieszany, polsko-litewski. Zarówno matka 
gospodarza Michalina, jak i żona Marianna były Polkami. Ta ostatnia pochodziła z nie-
odległej wsi Simuńce za Inturkami. Językiem domowym rodziny był polski211.

Wkrótce potem partyzanci dotarli do ołkuńskiego dworu, należącego do zastrzelo-
nego u Rameików Rapolasa Plieskisa. Zarówno przed wojną, jak i w czasie okupacji 
niemieckiej pełnił on funkcję naczelnika gm. Janiszki. Był też aktywnym działaczem 
politycznym, od 1936 r. kierował janiskim oddziałem Związku Litewskich Narodowców 
(Lietuvių tautininkų sąjunga – LTS). W przeciwieństwie do sąsiadów Rapolas Plieskis 
nie otrzymał ziemi w trakcie parcelacji majątku, tylko w późniejszym czasie odkupił 
dwie działki osadnicze obejmujące zabudowania dworskie i scalił je. Rapolas mieszkał 
z synem Leonardasem, gdyż resztę jego rodziny, żonę i trójkę dzieci, wywiozło NKWD 
w trakcie masowej deportacji w czerwcu 1941 r. Rapolas i Leonardas ocaleli, byli 
wówczas bowiem nieobecni. Na terenie dworu polscy partyzanci zastrzelili dziewięt-
nastoletniego Leonardasa Plieskisa oraz służącą Plieskisów, prawdopodobnie Salomėję 
Zasčižinskienė212, pochodzącą przypuszczalnie z pobliskiej wsi Nowosady213.

211 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954, 
wpis nr 25; Armija krajova..., s. 107 (wśród ofiar z tej rodziny błędnie wymieniono także Vytukasa Rameikę, któ-
ry w rzeczywistości urodził się kilka lat po wojnie, a po śmierci pochowany został w rodzinnym grobie Rameików 
obok krewnych zabitych w 1944 r.); S. Antanavičius, Molėtų rajono Inturkės kolūkis (Istorijos bruožai), Vilnius 1990, 
s. 15–16; Notatka z rozmowy z Aldoną Veroniką Spranginienė (córką Alfonsasa i Marianny Rameików), 3 V 2011 r.; 
Relacja Aldony Veroniki Spranginienė, 2 VII 2011 r.; Relacje Eleny Macijauskaitė i Aldony Veroniki Spranginienė 
[w:] Armija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis...
212 W litewskiej publikacji (Armija krajova..., s. 110) podano nazwisko tej osoby w brzmieniu: Zašažinskienė, któ-
re na Litwie raczej nie występuje, w każdym razie nie ma takiego nazwiska we współczesnej litewskiej książce tele-
fonicznej (http://www.zebra.lt). Występuje za to nazwisko Zasčižinskienė (czasem w postaci: Zaščižinskienė), któ-
re można spotkać na nagrobkach na cmentarzu w Inturkach oraz w sąsiednich parafiach. Przed wojną w Ołkunach 
i okolicy mieszkała rodzina o nazwisku Zasčižinskiai (LCVA: F. 1248, Ap. 16, B. 1680, Alkūnų dvaras, k. 6ap, 40). 
Formie tej zdaje się odpowiadać występujące w Polsce nazwisko Zaszczerzyński/a.
213 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954, 
wpis nr 26; LYA, F. K-1, Ap. 58: B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka, Protokół przesłuchania świadka Viktorii 
Mitalenė, 9 VIII 1946 r., k. 42–42v; LGGRTC, Ankieta represjonowanego Pranasa Plieskisa; List Jonasa Plieskisa, 
13 XI 1988 r.; Nekrolog Rapolasa Plieskisa i jego syna (błędnie wymienionego jako Andrius), „Naujoji Lietuva”, 
1 VII 1944, s. 3; ibidem, 2 VII 1944, s. 5; Armija krajova..., s. 107, 110; S. Antanavičius, Molėtų rajono..., s. 15–16; 
idem, Prie demarkacijos linijos, „Vilnis”, 16 IV 1996; Inturkės seniūnijos lankytini objektai ir istorija (http://www.
mokslai.lt/referatai/kursinis/inturkes-seniunijos-lankytini-objektai-ir-istorija-puslapis6.html, dostęp 7 II 2011); No-
tatka z rozmowy z Aldoną Veroniką Spranginienė, 3 V 2011 r.; Relacja Aldony Veroniki Spranginienė, 2 VII 2011 r.; 
Relacja Valdy Čyvienė (wnuczki Rapolasa Plieskisa), 2 VII 2011 r.
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Po przeciwnej stronie drogi partyzanci wtargnęli do gospodarstwa Ribokasów (Ryba-
ków), gdzie zabili całą rodzinę, z wyjątkiem jednego mężczyzny zastrzelonego wcześ-
niej u Rameików. Łącznie śmierć poniosło tego dnia pięciu członków rodziny: ojciec 
Tadas, jego dzieci: Antanas, Jonas i Ona oraz Stefa Ribokaitė. Gospodarz Tadas Ribo-
kas pochodził z gm. Daugiele w pow. uciańskim. W czasie walk o niepodległość Litwy 
służył on ochotniczo w 1 pp Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina i z tego tytułu 
otrzymał ziemię z rozparcelowanego majątku Ołkuny214.

Podobna tragedia rozegrała się także w domu osadnika wojskowego Povilasa Birži-
sa, gdzie partyzanci zastrzelili matkę i żonę gospodarza oraz troje dzieci: Algisa, Birutė 
i Genė. Sam gospodarz ocalał, gdyż był nieobecny. Povilas Biržis pochodził z gm. 
Leluny w pow. uciańskim, w latach 1920–1922 służył w wojsku litewskim jako arty-
lerzysta215.

Łącznie w Ołkunach partyzanci 5. Brygady AK zabili tego wieczoru siedemnaście 
osób. Ofiarami w większości były również kobiety i dzieci, głównie z rodzin litewskich 
osadników wojskowych. Podobnie jak w Dubinkach, tutaj też rozstrzelano rodzinę leśni-
ka, a wśród ofiar znalazła się również osoba postronna – służąca Plieskisów. Tak jak i we 
wcześniejszych przypadkach, nie wiadomo dokładnie, jakie było postępowanie party-
zantów w stosunku do mieszkańców pozostałych kilkunastu gospodarstw w tej miejsco-
wości. Po odejściu partyzantów ciężko ranna sześcioletnia Aldona Veronika Rameikaitė 
została zaniesiona w prześcieradle przez cztery osoby do Inturek, skąd niemiecki samo-
chód odwiózł ją do szpitala w Ucianie. Przeżyła, chociaż dwie kule pozostały w jej ciele 
na stałe216.

Po wyjściu z Ołkun 5. Brygada AK kontynuowała marsz na wschód, posuwając się 
równolegle do jezior Giełota i Isznora, które w naturalny sposób zamykały teren akcji 
od północy. Wkrótce oddział minął miasteczko Inturki, leżące na drugim brzegu jeziora, 
oraz przekroczył dawny trakt Wilno–Malaty, biegnący m.in. przez Niemenczyn, Sużany 
i Inturki. Po ok. 5 km marszu oddział znalazł się w pobliżu osad Buławszczyzna i Karo-
linów, które podobnie jak te w Dubinkach i Ołkunach powstały w latach dwudziestych 
z rozparcelowania miejscowych majątków ziemskich. Wśród tych, którym przydzielono 
ziemię, znalazło się tutaj także dwunastu osadników wojskowych. Na obecnym etapie 
badań nie ma jednak żadnych danych o działaniach partyzantów przeciwko miejsco-
wym osadnikom. Wiadomo jedynie, że główna grupa rajdowa 5. Brygady AK dotarła 
do folwarku Juchniewiczów Żejmy, leżącego bezpośrednio za obiema osadami217. Około 
1 km od tego folwaru, wzdłuż traktu Inturki–Janiszki, rozpościerała się kolejna osada 
litewskich kolonistów wojskowych, założona na części ziem rozparcelowanego dwo-
ru Gorszwiany. Stała się ona kolejnym celem partyzantów. Jeszcze tego samego dnia, 
23 czerwca 1944 r., zastrzelono tutaj członków rodzin dwóch osadników wojskowych, 
Mykolasa Juzėnasa i Juozasa Pakalnisa218, którzy byli aktywnymi szaulisami i powstań-

214 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1680, Alkūnų dvaras, k. 45–46.
215 Ibidem, k. 64–67.
216 S. Antanavičius, Molėtų rajono..., s. 15–16; Notatka z rozmowy z Aldoną Veroniką Spranginienė, 3 V 2011 r.; 
Relacja Aldony Veroniki Spranginienė, 2 VII 2011 r.
217 List Agnė Gasparavičienė, 14 IX 2011 r.
218 LYA, F. K-1, Ap. 58: B. 5797/3, Sprawa karna Mykolasa Juzėnasa; B. 16249/3, Sprawa karna Juozasa Pakalnisa; 
J. Juodagalvis, Švenčionių krašto savanoriai 1918–1920 metais. Biografinis žinynas, Vilnius 2005, s. 157.
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cami litewskimi z czerwca 1941 r. Ich samych nie ujęto, zabito za to ich żony i dzieci 
(Onę i Janinę Juzėnienė oraz Teofilę Pakalnienė i Pijusa Pakalnisa)219. 

Po wyjściu z Żejm i Gorszwian 5. Brygada AK kierowała się zapewne dalej na po-
łudnie, ku Janiszkom. Około 2,5 km na zachód od tego miasteczka znajdowała się wieś 
Zabelina220, gdzie w swoim domu zabity został tego dnia przez polskich partyzantów 
trzydziestoletni rolnik Piotr Wysocki (Petras Visockas)221. Bezskutecznie próbował on 
skryć się w piwnicy pod podłogą, lecz został odnaleziony i na miejscu zastrzelony222. 
Stało się to prawdopodobnie w obecności mieszkającej z nim rodziny, m.in. żony i córki. 
Nie ma jednoznacznych wskazówek co do powodów tego zabójstwa. Oprócz trudnych 
do zweryfikowania pogłosek wiadomo, że w okresie okupacji niemieckiej był on niejed-
nokrotnie notowany przez miejscową policję litewską, m.in. za nielegalne posiadanie 
broni223.

Około dwudziestosześciokilometrowy marsz z Moraliszek zakończony został praw-
dopodobnie rankiem 24 czerwca zatrzymaniem się oddziału AK na „dniówkę” w Or-
nianach224. Tego samego dnia w Janiszkach, odległych o 6 km od Ornian, zastrzelony 
został Czesław Weryk (Česlovas Verikas), dwudziestodwuletni rolnik ze Stebuliszek. 
Wybrał się on do Janiszek na pogrzeb swojego kolegi Piotra Wysockiego, zastrzelonego 
poprzedniego dnia w Zabelinie225. W trakcie pogrzebu został jednak zatrzymany, odpro-
wadzony na stronę i zabity strzałem w głowę226. Czesław Weryk był kuzynem Kazimie-
rza Weryka, zastrzelonego przez polskich partyzantów dwa dni wcześniej koło Ornian. 
Jego śmierć jest ostatnim znanym epizodem akcji odwetowej 5. Brygady AK na terenie 
gm. Janiszki.

Kluczowym źródłem pozwalającym na rekonstrukcję przebiegu akcji odwetowej 
AK w okolicy Janiszek są zapisy w księdze zgonów miejscowej parafii rzymskokato-

219 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954, 
wpisy nr 20–23.
220 Pierwotnie wieś ta nazywała się Izabelin (Słownik geograficzny..., t. 3, s. 328), jej nazwa wyewoluowała później 
do formy Zabelina. Na polskich mapach wojskowych z okresu międzywojennego figurowała jako Zabielina (Mapa 
taktyczna Polski, skala 1:100 000..., Arkusz Orniany). Obecnie urzędowo nazywa się Zabalina. 
221 W metryce chrztu spisanej w Janiszkach 25 VII 1913 r. został odnotowany jako Pietr Wysocki (LVIA, F. 604, 
Ap. 22, M. 1913, B. 102, k. 141v, wpis nr 96). 
222 Relacja Jana Zawadzkiego (wnuka Piotra Wysockiego), 31 III 2011 r.
223 LCVA, F. R-721, Ap. 3, B. 2, Švenčionėlių apskrities policijos Joniškio punktos nuovados Protokolams registru-
oti knyga, 1940–1943, k. 11, 35, 37.
224 Tego dnia natknęła się w Ornianach na obozujących polskich partyzantów Genė Verikaitė-Liaugaudienė, poszu-
kująca zaginionego brata Kazimierza Weryka (Relacja Genė Verikaitė-Liaugaudienė [w:] Armija krajova..., s. 71–72). 
Autorka relacji mylnie określa datę wydarzenia na 25 VI 1944 r. Przytacza też pseudonim partyzanta „Szczupaka” 
jako dowódcy, z którym rozmawiała w Ornianach. Mógł to być N.N. „Szczupak”, dowódca drużyny w 1. plutonie 
1. kompanii szturmowej. Żaden inny partyzant o tym pseudonimie, a zwłaszcza wśród kadry dowódczej (w tym wy-
padku kadry dowódczej najniższego szczebla) w 5. Brygadzie AK nie jest znany. Potwierdzałoby to, że trzon głów-
nej grupy rajdowej dokonującej odwetu stanowiła właśnie 1. kompania szturmowa ppor. „Rakoczego”.
225 Czesław Weryk, podobnie jak Wysocki, był latem 1941 r. notowany przez miejscową policję litewską jako po-
siadacz nielegalnej broni. 23 VIII 1941 r. sporządzony został w tej sprawie protokół policyjny, 12 XII 1941 r. spra-
wę przekazano do sądu w Malatach, który ją następnie umorzył. Pewną wątpliwość co do właściwej identyfikacji 
osoby może budzić zapis, że sprawa dotyczyła Czesława Weryka ze wsi Stebule, a nie sąsiedniej wsi Stebuliszki, 
gdzie mieszkał Czesław Weryk zabity 24 VI 1944 r. Mógł to jednak być błąd w zapisie nazwy miejscowości (LCVA, 
F. R-721, Ap. 3, B. 2, Švenčionėlių apskrities policijos Joniškio punktos nuovados Protokolams registruoti knyga, 
1940–1943, k. 4).
226 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 29–29v; Rela-
cja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.; Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.
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lickiej227. Przy odtwarzaniu szczegółów przydatne okazują się także akta niektórych 
spraw karnych prowadzonych przez sowieckie organy bezpieczeństwa po lipcu 1944 r. 
Są to zwłaszcza sprawy karne przeciwko Janowi Werykowi, ojcu zastrzelonego Kazi-
mierza Weryka, oraz przeciwko aresztowanym osadnikom z Gorszwian, Mykolasowi 
Juzėnasowi i Juozasowi Pakalnisowi, którym polscy partyzanci zastrzelili żony i dzie-
ci228. Wartościowe, aczkolwiek wymagające krytycznej analizy, są natomiast wspomnie-
nia świadków i uczestników wydarzeń utrwalone po upływie kilkudziesięciu lat. Nie-
liczne z nich ukazały się drukiem, niektóre wywołane zostały przez autora w trakcie 
badań terenowych w latach 2010–2011229. Wśród nich znajduje się opublikowana re-
lacja Genė Verikaitė-Liaugaudienė, siostry zastrzelonego Kazimierza Weryka230. Pod-
stawową korektą, której należy dokonać, odczytując jej relację, jest przesunięcie chro-
nologii opisywanych wydarzeń o jeden dzień wstecz, tj. z 23–25 czerwca 1944 r. na 
22–24 czerwca. Błąd relantki wyniknął z nieprecyzyjnie podanej daty śmierci brata 
w dniu 23 czerwca, gdy tymczasem w akcie zgonu figuruje data 22 czerwca231. Re-
lantka błędnie utożsamia także śmierć innych osób z akcją odwetową 5. Brygady AK. 
Wymieniony przez nią Józef Weryk (Juozas Verikas) w rzeczywistości stracił życie 
29 czerwca232, w trakcie ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK, a Zdzisław Zajączkow-
ski (Zdzislovas Zajančkauskas) 15 kwietnia 1944 r., w czasie ataku 4. i 5. Brygady AK 
na miejscowy posterunek policji litewskiej233.

Jeszcze większe trudności sprawia próba interpretacji wspomnień uczestnika rajdu 
wchm. Antoniego Rymszy „Maksa”, który opisuje, że dowodził pododdziałem 3. szwa-
dronu 5. Brygady AK realizującym 25 czerwca 1944 r. odwet na Litwinach w okolicy 
Janiszek. W samych Janiszkach na liście do zastrzelenia mieli się znajdować: leśniczy, 
pracownik poczty i policjant inwalida, któremu „Maks” miał darować życie pod wpły-
wem współczucia dla jego dzieci. Oprócz tego w Janiszkach miała rzekomo zostać zare-

227 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950.
228 LYA, F. K-1, Ap. 58: B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka; B. 5797/3, Sprawa karna Mykolasa Juzėnasa.
229 Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.; Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.; Relacja Jana Zawadz-
kiego, 29 III 2011 r.; Relacja Justyna Życzko, 29 III 2011 r.; Notatka z rozmowy z Henryką Ilgiewicz, 7 XII 2010 r.
230 Relacja Genė Verikaitė-Liaugaudienė [w:] Armija krajova..., s. 71–72.
231 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 31.
232 Ibidem, s. 30v.
233 Zdzisław Zajączkowski (Zdzislovas Zajančkauskas) zginął od wybuchu granatu w bunkrze, w trakcie ataku 
4. i 5. Brygady AK na posterunek policji litewskiej w Janiszkach 15 kwietnia 1944 r. W akcji tej zginęło ogółem 
4 litewskich obrońców, a 4 kolejnych zostało rannych (AAN, mf. M-582/2 [kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, L. 9], 
Meldunek o akcji w Janiszkach dnia 15 IV 1944 r.; Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.). Różnie podawana 
jest litewska forma imienia i nazwiska Zdzisława Zajączkowskiego. W przytaczanej już książce Armija krajova Lie-
tuvoje z 1995 r. wymieniony został raz jako Zdislovas Zajančiauskas (Armija krajova..., s. 72), a w innym miejscu 
jako Dzislavas Zajančkauskas (Armija krajova..., s. 110). Ta ostatnia forma przytoczona została dosłownie za księ-
gą metryk z parafii w Janiszkach, natomiast na współcześnie wykonanym nagrobku na cmentarzu parafialnym w Ja-
niszkach widnieje napis: Zdzislovas Zajančkauskas. Na nagrobku błędnie podano datę jego śmierci: 25 IV 1944, 
sprzeczną z właściwym zapisem w księdze zgonów janiskiej parafii. Genė Verikaitė-Liaugaudienė błędnie określiła 
też jego wiek na 20 lat. W rzeczywistości nie miał on skończonych nawet 19 lat. Według relacji Zofii Ilgiewiczowej, 
Zdzisław Zajączkowski nie pochodził z majątku Bijuny, tylko z folwarku Szerejkiszki. Śmierć Zdzisława Zajączkow-
skiego, rzekomo w trakcie czerwcowej akcji odwetowej AK, została także błędnie przedstawiona przez niewymie-
nionego z nazwiska świadka z Bijun: „Tu był majątek Zajączkowskich. Dostatnio żyli. Bardzo za Polską byli, więc 
jak szło wasze wojsko, to nie uciekali. A jeden chłopak ze wsi miał zatarg z ich synem, tymże Zdzisławem, więc jak 
przyszli ci bandyci, znaczy partyzanci, to tamten nagadał, że Zajączkowski Litwin i tak dalej… Albo to oni mieli 
czas na śledztwa… poszli i zastrzelili chłopaka” (cyt. za: R. Daniłowicz, Wojna domowa...).
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kwirowana broń ukrywana przez litewskiego księdza w miejscowym kościele. Najwięk-
szą zaś liczbę ofiar miało przynieść zastrzelenie grupy 12–13 mężczyzn, uczestników 
wesela w jednej z kolonii koło Janiszek234. Niestety, przytaczane wyżej za wspomnienia-
mi „Maksa” wydarzenia i okoliczności nie znajdują potwierdzenia w innych źródłach, 
co stawia ich ścisłość pod znakiem zapytania.

Podsumowując przebieg akcji represyjnej przeprowadzonej przez 5. Brygadę AK 
w dniach 22–24 czerwca 1944 r., można stwierdzić, że objęła ona swym zasięgiem przy-
graniczny pas po stronie litewskiej o długości ok. 30 km i głębokości do 15 km, położony 
na terenie gmin Giedrojcie, Janiszki i Malaty. Można też zauważyć, że teren akcji zamy-
kał się z grubsza w półkolu o promieniu 20 km na północ od Sużan, będących wówczas 
bazą wypadową 5. Brygady AK. Wynikiem rajdu było zabicie w walce kilku policjantów 
litewskich (wraz z przypadkowym, cywilnym woźnicą) oraz rozstrzelanie co najmniej 
66 osób cywilnych. Przy porównaniu skali obu elementów akcji narzuca się refleksja, 
że śmierć policjantów była jedynie pobocznym epizodem, a głównym celem akcji od-
wetowej stały się masowe egzekucje cywilów. Do największych doszło w Dubinkach 
i Ołkunach, gdzie zabito ogółem 44 osoby. To te działania AK wstrząsnęły miejscowym 
społeczeństwem, odbijając się szerokich echem w okolicznych powiatach. Akcja spowo-
dowała też czasową ucieczkę niektórych litewskich rodzin, które spodziewały się podob-
nego potraktowania. We wszystkich miejscowościach objętych akcją partyzanci przepro-
wadzali kontrole ludności w poszukiwaniu podejrzanych. Działali przy tym brutalnie, 
niekiedy dochodziło do pobić. Egzekucjom towarzyszyły też rekwizycje dobytku ofiar.

Z praktyki dowodzenia oddziałami partyzanckimi AK wynikałoby, że decyzję o spo-
sobie przeprowadzenia akcji odwetowej podjął dowódca 5. Brygady AK rtm. Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszko”. Jak można wnioskować ze skutków akcji, za jej cel uznał 
on najwyraźniej zniszczenie w całości wybranych rodzin. Tak bowiem zamordowano 
większość ofiar – w grupach rodzinnych. Za wyjątek można uznać cztery przypadki 
rozstrzelania wyłącznie młodych mężczyzn235, czemu nie towarzyszyły represje wobec 
ich rodzin. Wspominaną w niektórych źródłach przygotowaną przed akcją listę osób do 
zgładzenia powinno się zatem interpretować jako listę rodzin. Należy przy tym zało-
żyć, że tylko część umieszczonych na liście została przez sprawców zabita. Wiadomo 
bowiem, że wiele poszukiwanych osób i ich rodzin zdążyło zbiec lub ukryć się przed 
partyzantami. 

Tab. 2. Lista ofiar akcji odwetowej 5. Brygady AK w dniach 22–24 czerwca 1944 r.

Lp. Data 
śmierci Miejsce śmierci Nazwisko i imię

Rok uro-
dzenia 
lub wiek

Informacje dodatkowe

1 22 VI las k. Ornian Weryk Kazimierz 
(Verikas Kazimieras) 20 lat kierownik punktu skupu 

mleka

2 22 VI las k. Kupryszek Jurewicz Józef (Jure-
vičius Juozapas) ur. 1902 rolnik ze wsi Dynowagi

234 J. S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258–262.
235 Kazimierz Weryk, Juozapas Maželis, Piotr Wysocki i Czesław Weryk.
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Lp. Data 
śmierci Miejsce śmierci Nazwisko i imię

Rok uro-
dzenia 
lub wiek

Informacje dodatkowe

3 22 VI las k. Kupryszek Bytautas Algirdas ur. 1921 policjant z Giedrojć

4 22 VI Folwark Giże Maželis Juozapas ur. 1925 dezerter z LVR

5 23 VI Dubinki Kerulis Steponas krawiec, brat Mikaliny 
Rinkevičienė

6 23 VI Dubinki Rinkevičienė Mikalina żona leśnika

7 23 VI Dubinki Rinkevičius Edvardas ur. 1918 leśnik z Liudgardy

8 23 VI Dubinki Rinkevičius Pranukas 1 rok syn leśnika

9 23 VI Dubinki Rinkevičius Rimukas 2 lata syn leśnika

10 23 VI Dubinki
Szymiańcowa 
(Šimėnienė) Rozalia 
z d. Kiwilsza

ok. 60 lat młynarzowa z Bołoszy

11 23 VI Dubinki Gylienė Kostė
żona osadnika wojsko-
wego, policjanta na 
służbie niemieckiej

12 23 VI Dubinki Gylis Vytukas syn osadnika wojskowe-
go, policjanta

13 23 VI Dubinki Gylitė Genovaitė 2 (4?) 
m-ce

córka osadnika wojsko-
wego, policjanta

14 23 VI Dubinki Gylitė Jadvyga 19 lat córka osadnika wojsko-
wego, policjanta

15 23 VI Dubinki Gylitė Teklė córka osadnika wojsko-
wego, policjanta

16 23 VI Dubinki Gylitė Živilė córka osadnika wojsko-
wego, policjanta

17 23 VI Dubinki Griciuvienė Marijona ok. 68 lat matka osadnika wojsko-
wego

18 23 VI Dubinki Górski Witold (Gur-
skis Vytautas) ur. 1930 syn osadnika wojsko-

wego

19 23 VI Dubinki Górska Anna 
(Gurskienė Ona) ur. 1906 żona osadnika wojsko-

wego

20 23 VI Dubinki Leśnikowski Józef 
(Lesnikauskas Juozas) ok. 28 lat dzierżawca działki osad-

nika wojskowego

21 23 VI Dubinki Pipirienė Veronika teściowa Józefa Leśni-
kowskiego

22 23 VI Dubinki Pipiras Jurgis 17 lat szwagier Józefa Leśni-
kowskiego

23 23 VI Dubinki Stašelienė Emilija żona osadnika wojsko-
wego
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24 23 VI Dubinki Stašelytė Onutė córka osadnika wojsko-
wego

25 23 VI Dubinki Vaidukevičienė 
Justina

żona osadnika wojsko-
wego

26 23 VI Dubinki Vaidukevičius Flori-
jonas

syn osadnika wojsko-
wego

27 23 VI Dubinki Vaidukevičius Jurgis osadnik wojskowy

28 23 VI Dubinki Vaidukevičius Vac-
lovas

syn osadnika wojsko-
wego

29 23 VI Dubinki Vaidukevičiutė Zu-
zana 10 lat? córka osadnika wojsko-

wego

30 23 VI Dubinki Vaidukevičiutė 2 m-ce dziecko osadnika 
wojskowego

31 23 VI Dubinki Strumiłło Bolesław 
(Strumila Balys) ok. 46 lat dzierżawca działki osad-

nika wojskowego
32 23 VI Reputany Dzimidaitė Bronislava 14 lat córka rolnika

33 23 VI Reputany Dzimidaitė Stepanija 16 lat córka rolnika

34 23 VI Reputany Dzimidas Antanas 2 lata syn rolnika

35 23 VI Reputany Dzimidas Benediktas 5 lat syn rolnika

36 23 VI Vymančiai Barzda Adomas 52 lata rolnik

37 23 VI Vymančiai Vinslovaitė Elena 5 lat córka rolnika

38 23 VI Vymančiai Vinslovaitė Leonora 10 lat córka rolnika

39 23 VI Vymančiai Vinslovaitė Liudvina 20 lat córka rolnika

40 23 VI Vymančiai Vinslovaitė Ona 12 lat córka rolnika

41 23 VI Vymančiai Vinslovienė Salomėja 47 lat żona rolnika

42 23 VI Vymančiai Vinslovienė Zofija 18 lat córka rolnika

43 23 VI Vymančiai Vinslovas Petras 60 lat rolnik

44 23 VI Zajeziorce Trimonienė-Žvinytė 
Bronė 21 lat żona nauczyciela

45 23 VI Zajeziorce Trimonytė Laimutė 11 m-cy córka nauczyciela

46 23 VI Ołkuny Biržis Algis syn osadnika wojsko-
wego

47 23 VI Ołkuny Biržytė Birutė córka osadnika wojsko-
wego

48 23 VI Ołkuny Biržytė Genė córka osadnika wojsko-
wego

49 23 VI Ołkuny Biržienė żona osadnika wojsko-
wego

50 23 VI Ołkuny Biržienė matka osadnika wojsko-
wego
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Lp. Data 
śmierci Miejsce śmierci Nazwisko i imię

Rok uro-
dzenia 
lub wiek

Informacje dodatkowe

51 23 VI Ołkuny Plieskis Rapolas ur. 1890 naczelnik gm. Janiszki

52 23 VI Ołkuny Plieskis Leonardas ur. 1925 syn naczelnika 
gm. Janiszki

53 23 VI Ołkuny Rameika Kazys rolnik, ojciec leśnika

54 23 VI Ołkuny Rameikaitė Janina siostra leśnika

55 23 VI Ołkuny Rameikienė Marijona ur. 1907 żona leśnika, będąca 
w zaawansowanej ciąży

56 23 VI Ołkuny Rameikienė Mikalina matka leśnika

57 23 VI Ołkuny Ribokaitė Stefa

58 23 VI Ołkuny Ribokas Antanas ok. 29 lat syn osadnika wojsko-
wego

59 23 VI Ołkuny Ribokas Jonas ok. 27 lat syn osadnika wojsko-
wego

60 23 VI Ołkuny Ribokas Tadas osadnik wojskowy

61 23 VI Ołkuny Ribokienė Ona ok. 21 lat córka osadnika wojsko-
wego

62 23 VI Ołkuny Zasčižinskienė 
Salomėja

służąca u Rapolasa 
Plieskisa?

63 23 VI Gorszwiany Juzėnaitė Janina 19 lat córka osadnika wojsko-
wego

64 23 VI Gorszwiany Juzėnienė Ona 45 lat żona osadnika wojsko-
wego

65 23 VI Gorszwiany Pakalnienė Teofilė 38 lat żona osadnika wojsko-
wego

66 23 VI Gorszwiany Pakalnis Pijus 13 lat syn osadnika wojsko-
wego

67 23 VI Zabelina Wysocki Piotr (Visoc-
kas Petras) 30 lat rolnik

68 24 VI Janiszki Weryk Czesław (Veri-
kas Česlovas) 22 lata rolnik

Powyższa lista nie jest pełna, gdyż nie została dotąd doprecyzowana łączna liczba 
ofiar akcji odwetowej 5. Brygady AK. Według relacji por. Wiktora Wiącka „Rakocze-
go” zabitych miało zostać łącznie 91 osób (w tym 4 policjantów litewskich)236. Liczba 

236 SPP: B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15. W innym dokumencie por. Wiktor Wiącek określił 
liczbę litewskich ofiar odwetu aż na 187 osób, co w świetle dostępnych źródeł wydaje się wartością dalece przesa-
dzoną, zob. SPP, Kol. 23/305, Wiącek Wiktor Jan, por. piech., Przebieg służby w AK: „1–4 VI 1944 – Wyprawa od-
wetowo-represyjna na Litwę za wymordowanie 47 osób cywilnych (kobiet i dzieci) przez policję litewską w m. Glin-
ciszki. Wynik akcji: rozstrzelanie 187 osób nar[odowości] litewskiej i spalenie kilku kolonii litewskich”.
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ta obejmować ma zapewne ofiary poszczególnych pododdziałów brygady „Łupaszki”. 
Należy jednak wątpić, aby dane raportowane dowódcom przez egzekutorów były ści-
słe. Wiadomo bowiem, że przeżyła część osób, do których strzelano i które, jak przy-
puszczno, pozostawiono martwe w miejscach egzekucji. Należały do nich ciężko ranne: 
Teresė Gilytė i nieznana z nazwiska służąca Stašelisów z Dubinek oraz Aldona Veronika 
Rameikaitė z Ołkun. Ocalała też udająca martwą Elena Rameikaitė i uznany prawdo-
podobnie za zabitego Vladas Trimonis z Zajeziorców. Z drugiej strony, ogólna liczba 
ofiar podana przez por. Wiktora Wiącka mogła być subiektywnie zawyżona. Analizując 
jego wspomnienia, zauważyć bowiem można wyraźną tendencję do operowania prze-
szacowanymi liczbami, co jest dość powszechną przypadłością tego rodzaju źródeł. 
Skłonność tę ilustruje poniższa tabela:

Tab. 3. Analiza szacunków liczbowych podanych we wspomnieniach por. Wiktora Wiącka 
„Rakoczego”

Nr 
strony Przedmiot szacunku Liczby wg 

Wiącka
Liczby wg 
innych źródeł

Procent, o jaki Wiącek 
zawyżył swoją liczbę

 6 Niemcy polegli w Worzianach 
31 I 1944 r. 63 39 zabitych, 

4 zaginionych +47%

11 Niemcy rozbrojeni pod Łok-
cianami 24 IV 1944 r. 20 11 +82%

15 Litwini polegli w Glinciszkach 
20 VI 1944 r.  6  4 +50%

15 Polacy zamordowani w Glin-
ciszkach 20 VI 1944 r. 47 39 +21%

Źródła: SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów partyzanckich na Wileńszczyźnie, mps; 
AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 14), Meldunek inspektora mjr. Mieczy-
sława Potockiego „Węgielnego” z napadu na pociąg pod Łokcianami z dnia 24 IV 1944 r.; RGWA, 
f. 504, op. 1, d. 10, k. 60, Teleks nr 5701 Komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS- 
-Sturmbannführera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24

 
VI 

1944 r.; Bestialska zbrodnia Litwinów..., s. 3; Mord w Glinciszkach..., s. 1; H. Piskunowicz, Bitwy 
5. Brygady..., s. 19; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 635.

Nie można w tej sytuacji wykluczyć, że przedstawiając skutki akcji odwetowej na 
Litwie, por. Wiktor Wiącek również podał dane zawyżone o kilkadziesiąt procent.

Zupełnie mylne jest natomiast szeroko rozpowszechnione (zwłaszcza w Polsce) 
mniemanie, jakoby odwet 5. Brygady AK dotknął wyłącznie Dubinki i zamknął się 
w liczbie 27 zabitych tam osób237. Znamy bowiem obecnie wiele innych miejscowości, 
w których zabito łącznie minimum 68 imiennie zidentyfikowanych ofiar. Oprócz tego 
prawdopodobna jest śmierć jeszcze kilku kolejnych osób, np. nieustalonych z nazwiska 
policjantów poległych w potyczce koło Giedrojć. Więcej mogło być też ofiar cywilnych, 
np. pochodzących z innych okolic i przypadkowo znajdujących się na terenie objętym 

237 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 137–138; H. Piskunowicz, Działalność zbrojna Armii Krajowej na Wileń-
szczyźnie..., s. 56; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 442–443; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., 
s. 86; J. Adamska, Glinciszki..., s. 62; Dubinki, Dubingiai..., s. 577; K. Malinowska, Dubinki..., s. 12–13.
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akcją odwetową AK, których ciał nie odnaleziono albo pochowano je w odległych pa-
rafiach. Pamiętać bowiem należy o kilku tego rodzaju nieustalonych z nazwiska oso-
bach zamordowanych w Glinciszkach, które nie były znane tamtejszej ludności i nie 
zostały zidentyfikowane w czasie ekshumacji. Akcja zaś odwetowa 5. Brygady AK, 
w przeciwieństwie do wydarzeń glinciskich, rozgrywała się na dość rozległym terenie, 
co zwiększa prawdopodobieństwo przeoczenia niektórych ofiar. Należy też zakładać, że 
nie wszystkie epizody tej akcji zostały ustalone. Podstaw do takich przypuszczeń mogą 
dostarczać zapisy w księgach metrykalnych miejscowych parafii – odnotowanych jest 
tam mianowicie jeszcze kilka zabójstw, które nastąpiły w czasie trwania akcji odwe-
towej 5. Brygady AK. Przykładem może być zastrzelenie przez nieznanych sprawców 
czterdziestotrzyletniego Simėnasa Ratkevičiusa z miejscowości Jonie (6 km na zachód 
od Giedrojć), którego ciało znaleziono w pobliskim lesie 24 czerwca 1944 r. ok. godziny 
14.00. Na związek tego zabójstwa z akcją odwetową 5. Brygady AK może wskazywać 
fakt, że Simėnas Ratkevičius latem 1941 r. był członkiem litewskiego oddziału party- 
zanckiego zawiązanego w Giedrojciach. A m.in. takiego pokroju osoby stawały się wów-
czas celami polskiego odwetu238. Tego samego dnia, 24 czerwca 1944 r., we wsi Dojlidy 
w gm. Janiszki zabity został także pięćdziesięciodwuletni rolnik Kostas Lukoševičius239, 
a wiadomo, że w pobliżu tej wsi wieczorem 23 czerwca 1944 r. przemieszczała się głów-
na grupa rajdowa 5. Brygady AK, w czasie marszu z Ołkun do folwarku Żejmy.

Zdecydowaną większość zabitych stanowiły kobiety i nieletni (łącznie ok. 75 proc.). 
Dostępne informacje o poszkodowanych w tej akcji rodzinach wskazują, że wśród wy-
selekcjonowanych do zabicia znaleźli się zwłaszcza litewscy osadnicy. Z 68 ustalonych 
imiennie ofiar śmiertelnych aż 48 było mieszkańcami osad wojskowych w Dubinkach, 
Ołkunach i Gorszwianach240. W kilku przypadkach ofiarami stały się osoby związane 
z litewską administracją – naczelnik gminy, policjanci, kierownik szkoły, dwóch leśni-
ków i kierownik punktu skupu mleka.

Reakcją władz okupacyjnych na działania 5. Brygady AK było skierowanie na 
miejsce silnych oddziałów wojskowo-policyjnych, pod których osłoną m.in. dokonano 
oględzin miejsc zbrodni. W Zajeziorcach w gm. Malaty pojawił się niemiecki batalion 
z Poniewieża241. Do Dubinek przybył zaś rankiem 24 czerwca, czyli nazajutrz po akcji 
AK, oddział łotewski i stacjonował tam do następnego dnia. Wynikiem przeczesywania 

238 Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapija, Kaišiadorių Vyskupija. Giedraičių RK par. Bažnyčia. Mirimo protokolų 
knyga 1940–1945, wpis nr 49; Molėtų rajono savivaldybės administracija. Civilinės metrikacijos skyrius, Giedraičių 
val. Mirimo aktų įrašai 1943–1944 m., wpis nr 69; LCVA, F. R-688, Ap. 1, B. 1, Spisy członków oddziałów powstań-
czych i policjantów z powiatu Wiłkomierz, 1941–1944, k. 11.
239 Kostas Lukoševičius, syn Jokūbasa i Marijony, pozostawił żonę i ośmioro dzieci. Pochowany 26 VI 1944 r. w In-
turkach (Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–
–1954, wpis nr 24).
240 Nieprecyzyjnie określił główną kategorię ofiar przeprowadzonej przez siebie akcji ppor. „Rakoczy”, który napisał, 
że byli to „koloniści nasłani na miejsce wysiedlonych Polaków” (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddzia-
łów..., s. 15). Zdaje się to bowiem odnosić do osób narodowości litewskiej osiedlanych po polskiej stronie przedwo-
jennej granicy w latach 1942–1944, zwłaszcza w gminach Podbrzezie, Mejszagoła i Niemenczyn. Co prawda litew-
skich osadników wojskowych z gmin Giedrojcie i Janiszki można również określić mianem kolonistów, jednak ich 
osiedlanie w latach dwudziestych na terenie parcelowanych dworów nie wiązało się z wysiedlaniem Polaków – zgod-
nie z ustawą wywłaszczeniową właścicielom pozostawiano osiemdziesięciohektarowe „resztówki”.
241 Pismo Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., 
s. 76.
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terenu przez Łotyszy było ujęcie dwóch okolicznych mieszkańców, których przed roz-
strzelaniem uchronił dubiński proboszcz242.

W ciągu następnych kilku dni zabitych pochowano na pobliskich cmentarzach para-
fialnych w Dubinkach, Giedrojciach, Inturkach, Janiszkach i Malatach. Według wspo-
mnień por. Wiktora Wiącka, miejscowi księża litewscy, prawdopodobnie proboszczo-
wie ks. Jonas Žvinys z Dubinek i ks. Antanas Mažeika z Janiszek, wysłali wcześniej 
gońców „do Polski” z prośbą o pozwolenie na pogrzebanie rozstrzelanych parafian. Jak 
zauważa Wiącek, zrobili to, pomimo iż nie zostało to powszechnie zabronione. Adresa-
tem ich prośby był zapewne dowódca 5. Brygady AK, który przesłał obu proboszczom 
oświadczenie, „[...] że nie będzie stosował żadnych dalszych represji, o ile go Litwini 
do tego nie sprowokują”243. Według zgodnej wersji obu dowódców AK przeprowadza-
jących akcję represyjną, czyli por. „Rakoczego” i wchm. „Maksa”, miejscowych księży 
litewskich oszczędzono w trakcie odwetu, chociaż znane było powszechnie ich antypol-
skie nastawienie244. Zdaniem ks. Jonasa Žvinysa, nietykalność miał mu zapewnić polski 
proboszcz sąsiedniej parafii Sużany245, na którego terenie stacjonowała w tym czasie 
5. Brygada AK246. Brzmi to o tyle prawdopodobnie, że dwa miesiące wcześniej partyzanci 
AK nie zawahali się rozstrzelać ks. Ambrożego Jakowanisa (Ambraziejus Jakavonis)247 
z pobliskich Jęczmieniszek w gm. Podbrzezie, współpracującego z okupantem w prze-
śladowaniu miejscowych Polaków248. Zarówno por. „Rakoczy”, jak i wchm. „Maks” 
podali też, że litewscy proboszczowie wygłosili wkrótce kazania nawołujące do zgody 
pomiędzy Polakami i Litwinami oraz do zaprzestania rozlewu niewinnej krwi249.

242 Relacja ks. Jonasa Žvinysa [w:] ibidem, s. 79.
243 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15–16.
244 Niepochlebną opinię na temat janiskiego proboszcza sformułowano np. w jednym z dokumentów AK: „Ks. pro-
boszcz w Janiszkach (Litwa), którego nazwisko nie jest znane, wielki szowinista litewski, brał udział w rozstrzeli-
waniu Żydów” (AAN, mf. M-582/2 [kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 50, k. 18], Terenowe sprawozdanie sytu-
acyjne za luty 1944 r.). Według „Maksa”, w Janiszkach wykryto skład broni ukrywanej przez księdza w kościele 
(J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud..., s. 259).
245 W latach 1937–1962 proboszczem w Sużanach był ks. Władysław Nowicki, ur. w 1897 r. w Wilnie (T. Szynkow-
ski, „Błyskawica” na Ziemi Sużańskiej, Wilno 2000, s. 23). Wkrótce po akcji odwetowej na Litwie, na przełomie 
czerwca i lipca 1944 r., ksiądz z Sużan udzielił sakramentu małżeństwa wchm. Antoniemu Rymszy „Maksowi” i sa-
nitariuszcze Aldonie Lenczewskiej-Samotyi „Aldonie” z 5. Brygady AK (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. 
Maks i Aldona..., s. 161).
246 Relacja ks. Jonasa Žvinysa [w:] Armija krajova..., s. 79.
247 Ks. Ambroży Jakowanis (Ambraziejus Jakavonis) (1886–1944), obywatel polski narodowości litewskiej, pro-
boszcz parafii w Jęczmieniszkach. Aresztowany przez patrol partyzancki z 1. Brygady AK w kwietniu 1944 r. i roz-
strzelany za współpracę z okupantem (R. Korab-Żebryk, Biała księga..., wg indeksu – błędnie jako Jakawonis; 
1. Wileńska Brygada AK „Juranda”. Wspomnienia, zebrał i oprac. L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2002, s. 160–161; 
Armija krajova..., s. 114). Już w okresie międzywojennym ks. Jakowanis uchodził za wrogo nastawionego do pań-
stwa polskiego: „Zapatrywań szowinistycznych litewskich, występuje przeciwko szkolnictwu polskiemu oraz Pola-
kom. Utrzymuje stały kontakt z Litwą Kowieńską. Pracą społeczną i kulturalno-oświatową zajmuje się, występując 
jedynie w kierunku litewskim, a mając pod swymi wpływami placówki szkolne litewskie, prowadzi silną agita-
cję szowinistyczną litewską, stara się ludność usposobić wrogo do państwa. Jednocześnie nadmieniam, iż agitację 
litewską prowadzi niemal otwarcie, występując jawnie przeciwko Polsce. Pożądanym byłoby usunięcie go z para-
fii” (LCVA, F. 55, Ap. 4, B. 57, Pismo komendanta ekspozytury Policji Państwowej pow. wileńsko-trockiego do sta-
rosty pow. wileńsko-trockiego, 19 XI 1925 r., k. 354).
248 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., wg indeksu; Armija krajova..., s. 114.
249 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15–16. Według „Maksa” kazanie takie zostało na pro-
boszczu w Janiszkach wymuszone „w ramach pokuty” (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „da-
pros”, „wojennyj sud”..., s. 259).
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Ekspedycja karna 2. Zgrupowania AK

Informacja o zbrodni dokonanej w Glinciszkach 20 czerwca 1944 r. dotarła do ko-
mendanta Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy-
puszczalnie jeszcze tego samego lub następnego dnia. Bez wątpienia stało się to przed 
rozpoczęciem działań odwetowych przez 5. Brygadę AK. Podpułkownik „Wilk” stacjo-
nował wówczas ze swoim sztabem polowym w gminnej wsi Dziewieniszki, położonej 
80 km na południe od Wilna, w pow. oszmiańskim. Przyjechał tam 19 lub 20 czerwca 
1944 r., wkrótce po powrocie z odprawy w Komendzie Głównej AK w Warszawie250. 
Część sztabu komendanta okręgu pozostała w konspiracji w Wilnie, kierowana przez 
zastępcę komendanta ppłk. Lubosława Krzeszowskiego „Ludwika”.

Wkrótce wszczęto śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zbrodni, które z czasem 
przynosiło wiedzę o jej kolejnych szczegółach. Na przełomie czerwca i lipca 1944 r. 
z polecenia komendanta okręgu w celu przeprowadzenia wywiadu skierowany został do 
Glinciszek Zygmunt Czernik, zastępca komendanta Obwodu AK Wiłkomierz (funkcjo-
nującego na obszarze przedwojennej Republiki Litewskiej, w ramach Inspektoratu E). 
Przez ostatnie kilka lat służby w AK specjalizował się on w inwigilacji wrogich środo-
wisk litewskich na swoim terenie. Do jego zadań należało ewidencjonowanie wszystkich 
osób obciążonych bliską współpracą z Niemcami, a szczególnie udziałem w akcjach 
represyjnych i eksterminacyjnych. Jeśli sprawcy masakry w Glinciszkach pochodziliby 
z pow. wiłkomierskiego (gdzie znajdowały się Dubinki), to Zygmunt Czernik miałby 
największe możliwości ich wykrycia. Do Glinciszek Czernik przyjechał rowerem i na 
podstawie rozmów z okoliczną ludnością oraz oględzin miejsca zbrodni starał się odtwo-
rzyć okoliczności zajścia. Działał w konspiracji, nie zdradzając właściwego charakteru 
swoich zainteresowań. Rezultatem jego pracy był raport wraz ze szkicem sytuacyjnym 
miejsca zbrodni, który przez łącznika został wysłany do Komendy Okręgu. Nie zawierał 
on jednak żadnych nazwisk sprawców, Czernikowi nie udało się bowiem ich ustalić251.

Proces dochodzenia do wiedzy o tym, co się wydarzyło w Glinciszkach, można re-
konstruować, śledząc ówczesne publikacje Komendy Okręgu Wilno. Zarówno w Ob-
wieszczeniu „Wilka” z 24 czerwca 1944 r., jak i w „Biuletynie BIP-u” nr 16 z 26 czerwca 
1944 r. podane zostały nieścisłe okoliczności zbrodni glinciskiej, np. rzekome zaskocze-
nie polskich partyzantów podczas kąpieli w jeziorze; również zasygnalizowana wów-
czas liczba ofiar była niepełna252. W następnym numerze „Komunikatu BIP-u” nr 17 
opublikowano częściową, imienną listę ofiar. Dopiero w następnym numerze, z 1 lipca 
1944 r., szeroko i rzetelnie naświetlono wydarzenia z Glinciszek253. Informacje podane 
w „Komunikatach BIP-u” pochodziły zapewne m.in. od pracownika Biura Informacji 
i Propagandy KO Zygmunta Szczęsnego Brzozowskiego „Gustawa”, który będąc ofi-

250 Stanisław Kiałka – legenda wileńskiej konspiracji. Materiały biograficzne i pisma wybrane, red. L.J. Malinow-
ski, Bydgoszcz 2000, s. 309, 535; K. Tarka, Komendant Wilk. Z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej, Warszawa 1990, 
s. 87.
251 Z. Czernik, Głos o Glinciszkach, „Nasz Dziennik”, 6 V 2004, s. 15; idem, List w sprawie Glinciszek..., s. 22; 
Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Kopia listu Zygmunta Czernika do redakcji „Tygodnika Po-
wszechnego”, 25 IX 1989 r.; OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Czernika, 
23 XI 2004, k. 416.
252 Nowe bestialstwo Litwinów..., nr 16, s. 1.
253 Mord w Glinciszkach..., s. 1.
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cjalnie pracownikiem wileńskiego LO, miał dostęp do informacji pochodzących z nie-
mieckich kręgów urzędowych254.

Jednym z pierwszych kroków komendanta okręgu po otrzymaniu meldunku o zbrod-
ni w Glinciszkach było podjęcie decyzji o przeprowadzeniu działań odwetowych prze-
ciwko Litwinom. Podpułkownik „Wilk” wysłał z Dziewieniszek rozkaz dla mjr. dypl. 
Mieczysława Potockiego „Węgielnego”, dowódcy 2. Zgrupowania AK, nakazujący mu 
przeprowadzenie odpowiedniej akcji255. Prawdopodobnie w zbliżonym czasie komen-
dant okręgu wydał rtm. „Łupaszce” zakaz samodzielnego przeprowadzania akcji od-
wetowej, o której się dowiedział256. Rodzi się w związku z tym kluczowe pytanie: dla-
czego ppłk „Wilk” nie zlecił przeprowadzenia odwetu rtm. „Łupaszce”, którego oddział 
znajdował się najbliżej, tylko wykorzystał znacznie dalej dyslokowane zgrupowania 
mjr. „Węgielnego”? Być może świadomie sięgnął po wykonawców, którzy mieli więk-
szy dystans do sprawy, aby uniknąć nieobliczalnych zachowań pod wpływem emocji.

Z datą 24 czerwca 1944 r. wydrukowane zostało, w dwóch językach – po polsku i po 
litewsku, obwieszczenie komendanta okręgu ppłk. „Wilka” informujące o zbrodni po-
pełnionej w Glinciszkach oraz o rozkazie przeprowadzenia odwetu na oddziałach litew-
skich. Jednocześnie zapowiadało ono ukaranie sprawców moralnych zbrodni na drodze 
sądowej257. W obwieszczeniu wyraźnie wskazano, że celem odwetu miały być oddziały 
litewskie na służbie niemieckiej, a nie litewska ludność cywilna. Zasady prowadzenia 
walki i właściwego traktowania ludności cywilnej powtórzone zostały także nazajutrz 
po wydaniu obwieszczenia. W pierwszym numerze czasopisma „Pobudka”, będącego 
oficjalnym organem Biura Informacji i Propagandy KO Wilno przeznaczonym dla żoł-
nierzy miejscowych oddziałów partyzanckich AK, zamieszczony został artykuł pt. Jak 
prawy żołnierz polski. Przypomniano w nim haniebną postawę Niemców oraz Litwinów 
z formacji gen. Plechavičiusa, którzy dopuszczali się zbrodni na cywilach, i dobitnie 
przestrzegano polskich żołnierzy przed podobnym niehonorowym postępowaniem. Ar-
tykuł ten został opublikowany 25 czerwca 1944 r., wkrótce po kolejnej zbrodni popeł-
nionej przez litewskich policjantów na ludności cywilnej w Glinciszkach 20 czerwca 
1944 r. oraz po odwetowej zbrodni 5. Brygady AK w Dubinkach 23 czerwca 1944 r. 
Znając wydłużony czas przygotowania publikacji do druku w ówczesnych warunkach 
oraz wobec braku bezpośrednich odniesień w tekście do powyższych wydarzeń, należy 
założyć, że artykuł ten został napisany jeszcze bez wiedzy o tych ostatnich zbrodniach. 
Treść tej oficjalnej publikacji dobitnie jednak odzwierciedlała zasady, którymi kierowa-
ło się miejscowe dowództwo AK i których przestrzegania wymagało od partyzantów: 

254 „Do obowiązków moich w ramach pracy w BIP należało informowanie o sytuacji na Litwie Kowieńskiej oraz 
zbieranie informacji o ważniejszych wydarzeniach w okręgu wileńskim. Jedną z najbardziej tragicznych wiadomo-
ści, jaką w trybie natychmiastowym przekazałem Kokocińskiemu [Antoni Kokociński „Julian”, szef BIP KO Wil-
no], było bestialstwo litewskiego oddziału wojskowego w stosunku do polskiej ludności w majątku Glinciszki” (cyt. 
za: Z.S. Brzozowski, Litwa–Wilno..., s. 105).
255 „Już w Dziewieniszkach w m[iejscu] p[ostoju] komendy Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego dowiedzieli-
śmy się, że 20 czerwca [19]44 roku Władysław Komar został w bestialski sposób zamordowany w okolicy Podbrze-
zia przez Litwinów na usługach niemieckich. [...] Gen. »Wilk« wysłał rozkaz inspektorowi »Węgielnemu« (mjr Mie-
czysław Potocki) przykładnego ukarania winnych tej zbrodni” (cyt. za: Stanisław Kiałka..., s. 535–536).
256 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”, Areszto-
wanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 136.
257 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów party- 
zanckich Okręgu Wileńskiego „Wilka” z 24 VI 1944 r.
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„Niech nikt nie myśli, że jedynie odwaga powinna żołnierza cechować. Przecież nikt 
pozostający przy zdrowych zmysłach nie odmówi odwagi Niemcom. A jednak okryli 
się hańbą, bo postępowali nieludzko i okrutnie z bezbronnymi, z kobietami, z dziećmi, 
ze starcami. […] kto nosi broń, ten pod karą wiecznej sromoty nie może znęcać się nad 
bezbronnymi. Kto jest silny, ten ma bronić słabych, nie gnębić ich. [...] Cierpimy w tej 
wojnie więcej niż jakikolwiek inny naród. Wrogowie nasi dopuszczają się wobec nas 
zbrodni i podłości. Ale to nas nie zwalnia od przyjętych na się obowiązków. Pamiętamy, 
że Polska naraziła się na śmiertelną grozę wojny dlatego, że na świecie istnieje tylko 
jedna rzecz, która jest bez ceny: »tą rzeczą jest honor«”258.

Na tym tle szczególnie wyraźnie widoczne jest drastyczne złamanie powyższych za-
sad, którego dopuścili się dowódcy i żołnierze 5. Brygady AK w czasie samodzielnej 
akcji odwetowej przeciwko litewskiej ludności cywilnej w Dubinkach i okolicy.

Oficjalna akcja odwetowa za zbrodnię w Glinciszkach przeprowadzona została na 
rozkaz komendanta Okręgu AK Wilno przez 2. Zgrupowanie AK. Jednostka ta zosta-
ła sformowana zaledwie kilka dni wcześniej, a jej koncentracja nastąpiła 20 czerwca 
1944 r., czyli dokładnie w dniu mordu w Glinciszkach. Dowódca zgrupowania mjr dypl. 
Mieczysław Potocki „Węgielny”259 był jednocześnie inspektorem rejonowym Inspek-
toratu „Wir”, kierującym całością działań AK na terenie czterech przedwojennych po-
wiatów woj. wileńskiego: brasławskiego, dziśnieńskiego, postawskiego i święciańskie-
go. W skład zgrupowania weszły podległe mu oddziały partyzanckie: 1. Brygada AK, 
4. Brygada AK „Narocz”, 23. Brygada AK, OL „Dryświaty” i OL „Żejmiana”. Organi-
zując zgrupowanie, mjr „Węgielny” utworzył jego sztab z kadry oficerskiej Inspektoratu 
„Wir”, a także dokonał reorganizacji oddziałów, m.in. ze zwiadu konnego 1. Brygady 
AK wyodrębnił Oddział Rozpoznawczy (OR 2), a dotychczasowy OL „Żejmiana” prze-
kształcono w Oddział Osłonowy (OO 2). OL „Dryświaty” (rozwinięty w 24. Brygadę 
AK), formalnie wchodzący w skład zgrupowania, nie dołączył już jednak do sił głów-
nych mjr. „Węgielnego” i do czasu rozbrojenia przez Sowietów działał na wysunię-
tej północnej placówce w Obwodzie AK Brasław260. W szeregach zgrupowania obok 
Polaków walczyli także Białorusini. Na przykład w 23. Brygadzie AK miało ich być 
ok. 25 proc.261 W zgrupowaniu znalazła się także grupa Polaków z Łotwy.

258 Jak prawy żołnierz polski, „Pobudka” 1944, nr 1, s. 3–4. Prawdopodobnym autorem tekstu był redaktor tego cza-
sopisma ppor. Lech Beynar „Nowina”. Spod jego pióra wyjść miały wszystkie, z wyjątkiem jednego, artykuły opub-
likowane w tym numerze (E. Beynar-Czeczott, Mój ojciec Paweł Jasienica, wstęp W. Bartoszewski, Kraków 2006, 
s. 42). Los sprawił, że w 1945 r. por./kpt. „Nowina” został zastępcą dowódcy 5. Brygady Wileńskiej rtm./mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki” na Białostocczyźnie. W późniejszych latach zasłynął jako autor prac historycznych 
wydawanych pod nazwiskiem Pawła Jasienicy.
259 Mjr dypl. Mieczysław Potocki „Kamień”, „Węgielny” (1909–1989), ur. w Guzach, pow. białostocki. Oficer za-
wodowy łączności WP, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w 1939 r. Od 1940 r. członek ZWZ-AK, od 1942 r. in-
spektor rejonowy Inspektoratu B, a od 1944 r. połączonych inspektoratów BC (Inspektorat „Wir”). Od wiosny 1944 r. 
dowódca 2. Zgrupowania AK. Aresztowany przez NKWD 17 VII 1944 r., więziony w Wilnie i obozach internowa-
nia w Ostaszkowie i Morszańsku. Zwolniony do Polski w listopadzie 1947 r. Więziony przez MBP w latach 1948–
–1950 (CAW, AP 959, Akta personalne Mieczysława Potockiego; TAP, 1506/72/202, Teczka akt personalnych Mie-
czysława Potockiego; Z. Kłosiński, Potocki Mieczysław [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 1, s. 16–19; M. Potocki, 
Między Dźwiną...).
260 P. Rokicki, Armia Krajowa..., s. 62.
261 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 19.
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Pierwszą akcją 2. Zgrupowania AK po koncentracji był atak na pociąg pod Łokcia-
nami 21 czerwca 1944 r. W walce poległ dowódca 23. Brygady AK por. Marian Kisiele-
wicz „Ostroga”. Bezpośrednio po jego pogrzebie, który odbył się 22 czerwca w dworze 
Olszewo (gm. Kiemieliszki, pow. święciański), dowódca zgrupowania mjr. „Węgielny” 
otrzymał rozkaz zameldowania się w Komendzie Okręgu w Wilnie. Na odprawie, na 
której stawił się następnego dnia262, dostał od komendanta okręgu rozkaz przeprowadze-
nia całym zgrupowaniem odwetowego rajdu263.

Powojenne wspomnienia mjr. „Węgielnego”, w których opisał on kulisy uruchomie-
nia akcji, nie są wiarygodne. Przywołują głównie wątpliwości towarzyszące mu w chwi-
li odbierania rozkazu i wyglądające na próbę uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności za przebieg akcji. Trafnie zauważył to Dariusz Fikus, pisząc: „Trochę za wiele 
tego tłumaczenia”264. Niestety mjr „Węgielny” ani słowem nie zrelacjonował przebiegu 
samej akcji, np. tak istotnych elementów jak nieudane uderzenie na Podbrzezie czy roz-
strzeliwanie cywilów na terenie Litwy. Jego refleksje są poza tym w pewnych miejscach 
wewnętrznie sprzeczne. Na przykład nie wiadomo, dlaczego obawiał się, że zamierzo-
na akcja może zdeprawować żołnierzy, skoro – jak pisał – planowano jedynie „zade-
monstrowanie obecności”, a nie pacyfikację lub odwet. Również podniesiony argument 
geograficzny nie wydaje się istotny, ponieważ nakazany teren rajdu, czyli gminy: Nie-
menczyn, Podbrzezie i Janiszki, bezpośrednio sąsiadował z terenem operacyjnym zgru-
powania „Węgielnego”. Podległe mu oddziały niejednokrotnie prowadziły już działania 
bojowe w tych okolicach, np. 15 kwietnia 1944 r., gdy 4. i 5. Brygada AK rozbiły po-
sterunek policji w Janiszkach. Nie wytrzymuje też krytyki podany przez „Węgielnego” 
czas przeprowadzenia akcji. Jeśli przyjąć jego wersję, że rajd przeprowadzono w dniach 
25–27 czerwca, to pojawia się luka czasowa między 28 a 30 czerwca; nie wiadomo, co 
robiło wtedy jego zgrupowanie. Skoro zaś „Węgielny” podał, że 1 lipca 1944 r. kwa-
terował w dworze Orniany, odległym o kilka kilometrów od Janiszek, oznacza to, iż 
28–30 czerwca ciągle przebywał w okolicy, w której prowadzić miał nakazaną akcję 
odwetową. Z innych źródeł wiadomo zaś, że właśnie w tych dniach jego zgrupowanie 
rozstrzelało w pobliżu Janiszek wielu mieszkańców. Rzeczywistą chronologię akcji od-
wetowej podał natomiast zastępca dowódcy 2. Zgrupowania AK por. Jan Drozdowicz 
„Gerwazy”265: „[...] dostaliśmy rozkaz marszu na Litwę, w odwet za Glinciszki. Doszli-
śmy tam 26–27 czerwca, byliśmy tam 28–29 czerwca, około 30 czerwca dostaliśmy roz-
kaz wycofania się, bo został przerwany front niemiecki [...]. Między 30 czerwca a 2 lipca 

262 AIPN Wr, 221/189, Oświadczenie Mieczysława Potockiego „Węgielnego”, 9 X 1986 r., k. 13.
263 Ze wspomnień mjr. „Węgielnego” wynika, że rozkaz przeprowadzenia akcji odwetowej otrzymał na odprawie 
w Wilnie bezpośrednio od ppłk. „Wilka” (M. Potocki, Między Dźwiną..., s. 90–91). Być może mjr. „Węgielny” spot-
kał się jednak w Wilnie z zastępcą komendanta okręgu ppłk. „Ludwikiem”, który przekazał mu rozkaz swego prze-
łożonego. „Wilk” przebywał bowiem w tym okresie poza Wilnem i odnośny rozkaz wysłał mjr. „Węgielnemu” ko-
respondencyjnie z Dziewieniszek (Stanisław Kiałka..., s. 535–536).
264 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 87.
265 Por. art. Jan Drozdowicz „Trubadur”, „Gerwazy”, ur. 24 VI 1910 r. na Wileńszczyźnie. Oficer służby stałej WP, 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 3. Wileńskiej Brygady Kawalerii. Od marca 1940 r. członek 
konspiracji ZWZ-AK, adiutant sztabu Inspektoratu C, następnie BC. Od wiosny 1944 r. szef sztabu 2. Zgrupowania 
AK. Ranny w walkach w lipcu 1944 r. (SPP, B.I.11.30, J. Drozdowicz, Wspomnienia żołnierskie, Warszawa, 15 V 
1975 r., mps; M. Potocki, Między Dźwiną..., wg indeksu; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 
23 marca 1939 r., Kraków 2006, s. 190).
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weszliśmy w rejon Bujki–Hadziłuny–Koreniaty”266. Jak z powyższego wynika, w relacji 
„Węgielnego” roi się od wątpliwych stwierdzeń. Obawiać się należy, że jednym z nich 
jest także zakwestionowanie przez „Węgielnego” autorstwa kolportowanej w czasie ak-
cji ulotki podpisanej jego pseudonimem. Ulotka ta, skierowana do miejscowej ludności 
litewskiej, pozostaje bowiem ważnym dokumentem ilustrującym motywy i zamiary rea-
lizatorów akcji odwetowej. Przede wszystkim podano w niej główny powód jej przepro-
wadzenia – prześladowanie ludności polskiej: „[...] prowokacyjne wystąpienia waszej 
policji, brutalne zachowywanie się władz cywilnych i perfidna, podła akcja cywilnej 
ludności”, a szczególnie ostatni mord w Glinciszkach. Napisano również, że akcja ma 
charakter ekspedycji karnej prowadzonej z rozkazu komendanta Okręgu „Wilka”, a jej 
celem jest ukaranie winnych zbrodni. Ulotka zawierała też zapewnienie, iż nie dojdzie 
do mordowania bezbronnych kobiet ani dzieci267.

Major Mieczysław Potocki „Węgielny” stwierdził, że ulotka została rozrzucona 
w czasie akcji przez kogoś z propagandy Komendy Okręgu, a on sam nie miał wpływu 
ani na jej rozpowszechnianie, ani na jej treść, którą uważał za niewłaściwą268. Wiele 
argumentów podważa jednak wersję „Węgielnego”. Trudno znaleźć racjonalny powód, 
dla którego Biuro Informacji i Propagandy Komendy Okręgu miałoby wydać i podpisać 
ulotkę bez wiedzy „Węgielnego”, tym bardziej że w tym samym mniej więcej czasie 
wydrukowane zostało obwieszczenie komendanta okręgu „Wilka” z 24 czerwca 1944 r., 
w całości poświęcone kwestii odwetu269. Prymitywna forma ulotki wskazuje, że raczej 
nie została ona przygotowana przez BIP KO, które generalnie utrzymywało wyższą 
jakość, m.in. używając nienagannej polszczyzny, podczas gdy stylistyka ulotki Litwi-
ni pozostawia wiele do życzenia. Zarówno forma ulotki, jak i jej treść wskazują ra-
czej na wykonanie jej w 2. Zgrupowaniu AK. Dwukrotnie użyto w jej tekście nazwy 
„Polska Armia Krajowa”, która zasadniczo nie występuje w publikacjach BIP KO, 
widnieje natomiast na „Zaświadczeniach tymczasowych” wystawianych partyzantom 
zgrupowania „Węgielnego” podczas lipcowej akcji „Ostra Brama”. Ulotka wymienia 
także specyficzne, nieznane szerzej przykłady prześladowań Polaków (we wsiach Oko-
wity i Waskańce270), które nie były przytaczane w oficjalnych publikacjach BIP KO. 
I na odwrót, przykłady podawane przez BIP KO, np. zbrodnie LVR w Adamowszczyź-
nie i Sieńkowszczyźnie, nie zostały uwzględnione w ulotce podpisanej pseudonimem 
„Węgielnego”. Przytoczona w ulotce liczba 80 ofiar zbrodni w Glinciszkach zasadni-
czo różni się też od liczb podawanych w obwieszczeniu „Wilka” z 24 czerwca 1944 r. 
oraz w publikacjach prasowych BIP KO (gdzie wymienia się początkowo 29, a później 
35 ofiar)271. Tymczasem w powojennych wspomnieniach mjr „Węgielny” posługiwał się 
nadal liczbą 80 ofiar zbrodni w Glinciszkach, co wskazywać może na tożsame źródło 
wiedzy.

266 AIPN Wr, 221/145, Relacja Jana Drozdowicza „Gerwazego”, 23 III 1967 r., k. 98.
267 Litwini, ulotka sygnowana podpisem dowódcy 2. Zgrupowania AK mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgiel-
nego”, [b.m. i d.] [w:] J. Boradyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze Hipokratesa zawsze wierni, Kielce 1997, fot. 74. 
Nieczytelne fragmenty zacytowano za: L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 636.
268 M. Potocki, Między Dźwiną..., s. 91.
269 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanc- 
kich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.
270 W oryginale podano ich zniekształcone nazwy: Okwita i Waszkańce.
271 Nowe bestialstwo Litwinów..., s. 1; Mord w Glinciszkach..., s. 1.
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Wspomnienia mjr. „Węgielnego”, spisane w 1975 r. i opublikowane po raz pierwszy 
w drugim obiegu w 1983 r.272, wywarły duży wpływ na późniejsze publikacje wspomnie-
niowe jego byłych podkomendnych. Weterani powtarzają za swoim dowódcą zarówno 
liczbę 80 Polaków zabitych w Glinciszkach, jak i datę przeprowadzenia akcji odwetowej 
przez zgrupowanie (25–27 czerwca 1944 r.)273.

Zgodnie z ulotką „Węgielnego” i obwieszczeniem „Wilka”, partyzancki odwet po-
legać miał przede wszystkim na uderzeniu w litewskie formacje policyjne na służbie 
niemieckiej. Jego ostrze zostało jednak wymierzone także w szerzej rozumianych ko-
laborantów i konfidentów niemieckich, co wynika z ulotki „Węgielnego”: „Kto współ-
pracuje z Niemcami, szpiegując nasze oddziały i posyłając na nie niemieckie wojsko, 
kto korzysta z każdej okazji, by nam szkodzić, kto uciska bezbronną naszą ludność za to 
tylko, że uważa się ona za Polaków – ten zasługuje na karę godną podłych, służalczych 
oprawców”274.

W ekspedycji karnej nie wzięło udziału całe zgrupowanie mjr. „Węgielnego”. Oprócz 
operującego w odległym pow. brasławskim OL „Dryświaty” pozostawiono na miejscu 
także 1. Brygadę AK, która miała zapewne zabezpieczać bazę zgrupowania. Pod opieką 
1. Brygady AK i niewielkich pododdziałów z innych brygad (w tym ok. 20–30 ludzi 
z OO 2) pozostała część sztabu zgrupowania oraz tabory, złożone z ok. 50 wozów i na 
ogół nieuzbrojonych taborytów. Pozwoliło to na zwiększenie mobilności zgrupowania 
w czasie rajdu. W rezultacie pod dowództwem „Węgielnego” znajdowały się w czasie 
akcji: 4. i 23. Brygada AK oraz OR 2 i większość OO 2275. Przypuszczalnym uczest-
nikiem rajdu mógł być także pododdział konny wydzielony z 1. Brygady AK (w sile 
ok. 20 konnych) pod dowództwem ppor. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira”276.

Grupa rajdowa mjr. „Węgielnego” prawdopodobnie przedstawiała się następująco:

Dowództwo Zgrupowania AK nr 2 (DZAK 2)
– dowódca zgrupowania mjr dypl. Mieczysław Potocki „Węgielny”
– zastępca dowódcy i szef sztabu por. Jan Drozdowicz „Gerwazy”

Oddział Osłonowy nr 2 (OO 2)
– dowódca por. Witold Kiewlicz „Wujek”277 (prawdopodobnie nie uczestniczył w raj-

dzie, pozostając w osłonie taborów w Punżankach)
– zastępca dowódcy ppor. Stefan Pietkiewicz „Młot”

272 Wydane przez wydawnictwo „Wola” (M. Potocki, Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, War-
szawa 1983).
273 A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 98; W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83; L. Cis, Dźwina – Wilno..., 
s. 23–24; AW, I/844, Relacja Albina Palczewskiego, mps, s. 14.
274 Litwini, ulotka sygnowana podpisem dowódcy Grupy AK (2. Zgrupowania AK) mjr. dypl. Mieczysława Potoc-
kiego „Węgielnego”, [b.m. i d.] [w:] J. Boradyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze..., fot. 74.
275 W niektórych publikacjach błędnie podano, że w rajdzie uczestniczyły także inne oddziały: 5., 6., 24. i 36. Bry-
gada AK (m.in.: P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 64; K. Tarka, 5. Brygada Śmierci „Łupaszki”, „Polska Zbroj-
na”, 26 III 1992).
276 O uczestnictwie w rajdzie pododdziału 1. Brygady AK wspominał zastępca dowódcy 2. Zgrupowania AK por. 
Jan Drozdowicz „Gerwazy”: „Na Litwę chodziliśmy bez 1. brygady, chociaż z tej brygady też był z nami jakiś od-
dział. Chyba kawaleria” (AIPN Wr, 221/145, Relacja Jana Drozdowicza „Gerwazego”, 23 III 1967 r., k. 98).
277 Por. Witold Kiewlicz „Wujek” (1909–1977), oficer służby stałej piechoty WP (por. ze starszeństwem z 19 III 
1937 r.), ranny we wrześniu 1939 r. Członek siatki konspiracyjnej AK na Wileńszczyźnie. Od lutego 1944 r. w par-
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Oddział Rozpoznawczy nr 2 (OR 2)
– dowódca por. Borys Sztark „Ptasznik”278

4. Brygada AK „Narocz”  
– dowódca ppor. Longin Wojciechowski „Ronin”279

– adiutant pchor. Dobiesław Smoliński „Dobek”
– 1. kompania pchor. Jan Lisowski „Korsarz”
– 2. kompania sierż. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”
– 3. kompania ppor. rez. Kazimierz Wróblewski „Janusz”
– 4. kompania Bronisław Rymkiewicz „Rydz”
– 5. kompania Jan Hajciuk „Podlasiak”, „Lewandowski”
– pluton zwiadu konnego ppor. Aleksander Czarnowski „Ol”280

23. Brygada AK (Brasławska)
– dowódca por./kpt. Witold Kisiel „Światołdycz”281

tyzantce, początkowo na stażu przy 5. Brygadzie AK, następnie jako dowódca Oddziału Leśnego „Żejmiana” w Ob-
wodzie AK Święciany. W drugiej połowie czerwca 1944 r. jego oddział został przekształcony w Oddział Osłonowy 
nr 2 przy 2. Zgrupowaniu AK, a w lipcu 1944 r. w 36. Brygadę AK. Rozbrojony przez Sowietów 17 VII 1944 r. w Bo-
guszach, więziony w Wilnie, a następnie internowany w obozach NKWD w Riazaniu-Diagilewie, Czerepowcu, Gria-
zowcu i Bogorodskoje. Repatriowany do Polski 3 XI 1947 r. (Indeks represjonowanych, t. 13: Uwięzieni w Ostaszko-
wie i Riazaniu, red. A. Dzienkiewicz, A. Gurjanow, Warszawa 2002, s. 308; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 
1939..., s. 84; C. Jasiński, Kiewlicz Witold Kazimierz [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 2, s. 106).
278 Por. Borys Sztark „Ptasznik” (1906–1986), ur. w Wilnie, oficer służby stałej kawalerii, por. ze starszeństwem 
z 1 I 1935 r., z przydziałem do 23. pułku ułanów. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., w trakcie której trafił do 
niewoli niemieckiej. Zwolniony z obozu po ochotniczym zgłoszeniu się do Organizacji Todta. W czasie okupacji 
członek konspiracji AK w Warszawie, następnie w Wilnie. Od marca 1944 r. w partyzantce. Dowódca zwiadu kon-
nego 1. Brygady Wileńskiej AK, od drugiej połowy czerwca 1944 r. dowódca Oddziału Rozpoznawczego nr 2 przy 
2. Zgrupowaniu AK. W lipcu 1944 r. rozbrojony i uwięziony przez Sowietów w Wilnie. Następnie internowany 
w obozach NKWD w Riazaniu-Diagilewie, Czerepowcu, Griazowcu i Bogorodskoje. W czasie internowania współ-
pracował agenturalnie z sowieckimi organami bezpieczeństwa. Repatriowany do Polski 3 XI 1947 r. Członek PPR 
i PZPR, z której został wydalony w 1950 r. Od 1952 r. tajny współpracownik UB ps. „Mściciel”. Zmarł 28 VII 1986 r. 
w Olsztynie (CAW, AP 604, Akta personalne Borysa Sztarka; Indeks represjonowanych..., t. 13, s. 438; R. Rybka, 
K. Stepan, Rocznik oficerski 1939..., s. 145; T. Balbus, „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy 1944. Historia i życie 
codzienne 1. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, Wrocław 2008, s. 192–193).
279 Ppor./kpt. Longin Wojciechowski „Ronin” (1915–1963), ur. w Wilnie, zawodowy oficer straży pożarnej, żołnierz 
ZWZ-AK w konspiracji i partyzantce. Od lata 1943 r. zastępca dowódcy 5. Brygady AK, a od marca 1944 r. dowódca 
4. Brygady AK „Narocz”. Aresztowany przez NKWD 17 VII 1944 r., przetrzymywany w więzieniu i obozach do cza-
su repatriacji do Polski 13 XII 1947 r. Po wojnie wykładowca w Szkole Oficerskiej Pożarnictwa w Warszawie i długo-
letni tajny współpracownik UB-SB ps. „Gumka” (P. Niwiński, Działania komunistycznego aparatu..., wg indeksu).
280 Skład 4. Brygady AK podano za: M. Potocki, Między Dźwiną..., s. 84–85.
281 Por./kpt. Witold Kisiel „Światołdycz” (1909–1973), ur. w Ostrowlanach, woj. wileńskie. Absolwent Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie w 1930 r., awansowany do stopnia por. rez. piech. ze starszeństwem 
z 1 I 1939 r. Uczestnik walk we wrześniu 1939 r., członek konspiracji ZWZ-AK w Wilnie oraz na terenie pow. bra-
sławskiego. Od marca 1944 r. w partyzantce (OL I/85), ranny w rękę w starciu z partyzantką sowiecką 5 IV 1944 r. 
Zastępca dowódcy, a następnie od 21 VI 1944 r. dowódca 23. Brygady AK. Dowodził brygadą w czasie akcji od-
wetowej 2. Zgrupowania AK w końcu czerwca 1944 r. oraz w czasie bitwy o Wilno w lipcu 1944 r. Aresztowany 
przez NKWD 17 VII 1944 r., przetrzymywany w więzieniu i obozach do czasu repatriacji do Polski 4 XI 1947 r. 
Pewne niejasności wiążą się ze sprawą stopnia wojskowego Witolda Kisiela. W 1939 r. został on zdegradowany do 
stopnia szeregowego. Dowodząc oddziałem partyzanckim, w połowie 1944 r. używał zaś stopnia kapitana, co – jak 
się wydaje – nie zostało w pełni sformalizowane. Świadczyć może o tym przedstawienie go do awansu na stopień 
porucznika w listopadzie 1944 r. przez KO AK w Wilnie (CAW, TAP 758/61/143, Teczka akt personalnych Witol-
da Kisiela; Indeks represjonowanych..., t. 8, s. 309; P. Niwiński, Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warsza-
wa 1999, s. 350).
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– adiutant pchor. Albin Palczewski „Kot”
– poczet dowódcy ogn. Jan Olszewski (Radziewicz) „Ryś”
– 1. kompania chor. Jan Zapolski „Wilk”
– 2. kompania ppor. Michał Szypiłło „Pancerz”
– 3. kompania ppor. Bogdan Pirtań „Trzmiel”
– 4. kompania ppor. Waldemar Żaba „Bocian”
– kompania specjalna sierż. Antoni Pietkiewicz „Szyszka”
– pluton zwiadu konnego plut. Jan Libako „War”282

oraz prawdopodobnie:
– oddział zwiadu konnego ppor. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira”283 z 1. Bry-

gady AK.

Oszacowanie liczebności grupy „Węgielnego” w trakcie rajdu na Litwę nie jest ła-
twe. Obie brygady, stanowiące główną siłę zgrupowania, liczyły prawdopodobnie po 
ok. 250–300 ludzi. Nie wiadomo natomiast, czy w rajdzie wzięły udział wszystkie pod-
oddziały specjalne zgrupowania (poza OO 2 i OR 2 także: pluton łączności, pluton saper-
ski, czołówka sanitarna). OO 2 liczył w owym czasie, według wspomnień jego dowód-
cy por. Witolda Kiewlicza „Wujka”, ok. 100–120 ludzi, co odpowiadało sile kompanii. 
Z tego ok. 20–30 ludzi (prawdopodobnie jeden z plutonów) pozostało na terenie bazy 
zgrupowania, co oznacza, że w rajdzie OO 2 mógł liczyć ok. 70–100 partyzantów. Sam 
por. „Wujek” prawdopodobnie pozostał przy osłonie taboru284. Ostrożnie szacując, moż-
na założyć, że grupa rajdowa mjr. „Węgielnego” liczyła łącznie 600–700 partyzantów.

Chronologia rajdu możliwa jest do odtworzenia w ogólnym zarysie. Na podstawie 
dostępnych źródeł można też pokusić się o próbę uszczegółowienia niektórych jej ele-
mentów. Ze swojego macierzystego terenu w okolicy wsi Bujki i Barany (w południo-
wo-zachodniej części pow. święciańskiego) zgrupowanie odmaszerowało na zachód 
zapewne nie później niż 24 czerwca. Po przejściu ponad 20 km osiągnięto brzeg Wi-
lii. W majątku Punżanki pozostawiono tabory i część sztabu zgrupowania pod opieką 
1. Brygady AK i części OO 2. Poprzez wyłączenie części oddziałów uformowano osta-
teczny kształt grupy rajdowej. Z okolic Punżanek zgrupowanie wyruszyło na północny 
zachód, przechodząc zapewne utartym szlakiem partyzanckim wiodącym przez tor kole-
jowy Wilno–Podbrodzie i most na rzece Żejmianie koło wsi Drużyle, a następnie leśną 
drogą przecinającą szosę Wilno–Podbrodzie. Ze względu na konieczność przekroczenia 
ochranianej przez Niemców linii kolejowej i ruchliwej szosy, ów trzykilometrowy „od-
cinek specjalny” oddziały partyzanckie AK pokonywały najczęściej pod osłoną nocy. 
Można zatem przypuszczać, że przeskok nastąpił nocą z 25 na 26 czerwca 1944 r. W ten 

282 Skład 23. Brygady AK podano za: M. Potocki, Między Dźwiną..., s. 85; A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., 
s. 40–41.
283 Ppor. Sergiusz Kościałkowski „Lech”, „Fakir”, „Grób”, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 
23. pułku ułanów. Więziony przez NKWD w latach 1940–1941. Członek ZWZ-AK w Wilnie, uczestnik licznych ak-
cji dywersyjnych i likwidacyjnych. Partyzant 5. Brygady AK, ranny w walce z Niemcami w Worzianach 31 I 1944 r., 
następnie w 1. Brygadzie AK. Walkę partyzancką kontynuował przeciwko Sowietom, od grudnia 1944 r. dowodząc 
samodzielnym oddziałem partyzanckim. Śmiertelnie ranny w walce z NKWD w Raubiszkach 4 II 1945 r. (S. Koś-
ciałkowski, Spowiedź Sergiusza...; T. Balbus, „Jurandowcy”..., s. 182–183).
284 Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej, akc. 13656, W. Kiewlicz, Wspomnienia z lat 1943–1944, rkps.
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sposób nastąpiło przejście z własnego terenu operacyjnego na teren sąsiedniego Inspek-
toratu A (przedwojennego powiatu wileńsko-trockiego). Po oddaleniu się na bezpieczną 
odległość od wspomnianych arterii komunikacyjnych zgrupowanie najprawdopodobniej 
zatrzymało się na dzienny postój.

Pierwszym i jednocześnie głównym celem ekspedycji odwetowej był nieprzyja-
cielski punkt oporu w Podbrzeziu, czyli miejsce postoju sprawców zbrodni glinciskiej. 
Atak na ten właśnie obiekt miał być ścisłym wypełnieniem rozkazu komendanta okręgu 
ppłk. „Wilka”, nakazującego wykonanie odwetu na oddziałach litewskich285. Domarsz 
do Podbrzezia nastąpił zapewne wieczorem 26 czerwca i nocą z 26 na 27 czerwca. 
Sam atak nastąpił 27 czerwca o 3.15286. W uderzeniu wzięli udział partyzanci 4. Bry-
gady AK „Narocz”, nie wiadomo jednak, czy był to atak całego oddziału, czy tylko 
jego wybranych pododdziałów, tj. 1. kompanii pchor. Jana Lisowskiego „Korsarza”287 
i 2. kompanii sierż. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Nie wiadomo też, czy 4. Bry-
gadę AK wspierały wówczas inne elementy 2. Zgrupowania AK, czy też znajdowały się 
one w tym czasie gdzie indziej. Przebieg natarcia tak relacjonowała sanitariuszka Janina 
Wasiłojć „Jachna” z 2. kompanii „Zagończyka”: „»Zagończyk« dostał zadanie rozbro-
jenia w Podbrzeziu dobrze umocnionego posterunku. Byłam na tej akcji z »Zagończy-
kiem«. Wiesz, jak to jest, kiedy się wbiega do obcego miasteczka? Ogrody, uliczki, 
których się w ogóle nie zna. Biegniesz przed siebie ulicami, których nie znasz, w kierun-
ku wyznaczonego celu. Niemcy mieli tam silnie umocnione bunkry, jak zaczęli po nas 
siać, to nie można było podejść. Zginął wówczas »Leliwa«288, a »Turek«289 został ranny. 
Strzelali też do nas z granatników z wieży cerkwi. Musieliśmy się stamtąd wycofać. 
Pamiętam, jak biegliśmy przez te łąki i pola. Akcja nam nie wyszła, jeden zabity, jeden 
ranny”290.

Jak wynika z relacji „Jachny”, 2. kompania „Zagończyka” zaatakowała nieprzyja-
cielski punkt oporu od strony północno-wschodniej, podchodząc do obiektu pod osłoną 
zabudowy miasteczka. Dzięki temu udało się zbliżyć na odległość szturmową. Podejście 
z innych kierunków było bez wątpienia bardziej niebezpieczne, ponieważ musiałoby od-
bywać się pod ogniem broni maszynowej na niemal zupełnie odsłoniętym terenie (patrz 
schemat nr 1), łatwym do oświetlenia rakietami nawet nocą. Sam obiekt był dogodnie 
usytuowany na wzniesieniu dominującym nad okolicą i systematycznie od miesięcy 
wzmacniany, m.in. poprzez rozbudowę umocnień polowych wokół dwóch centralnie po-
łożonych murowanych budynków zaadaptowanych na koszary291. Rozbudowę umocnień 

285 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanc- 
kich Okręgu Wileńskiego „Wilka” z 24 VI 1944 r.
286 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks dowódcy SS i Policji na Litwie nr 93, 3 VII 1944 r., k. 78.
287 H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 56; idem, Spór o Armię Krajową na Wileńszczyźnie, „Polska Zbrojna”, 
10 III 2000.
288 Józef Kodź „Leliwa”, partyzant 4. Brygady AK. Jego grób znajduje się w kwaterze żołnierzy AK na wileńskiej 
Rossie (J. Bohdanowicz, Mauzoleum Marszałka i cmentarz żołnierski na Rossie, Warszawa 2007, s. 29, http://www.
akwilno.pl/pdf/Mauzoleum-Marszalka.pdf; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 40). W niektó-
rych publikacjach (np. E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada..., s. 36) błędnie podano, że poległ 20 VI 1944 r. 
w Glinciszkach.
289 Edward Paszun „Turek” z 2. kompanii 4. Brygady AK.
290 „Nie było czasu na strach...”..., s. 69.
291 Na improwizowane koszary przeznaczone zostały budynki przedwojennej szkoły powszechnej (OKŚZpNP Gd, 
S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Mariana Stefanowicza, 11 XII 1991 r., k. 55), nie zaś – jak się cza-
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widać zwłaszcza przy porównaniu załączonych szkiców punktu oporu z kwietnia–maja 
1944 r. oraz zdjęcia lotniczego z 9 lipca 1944 r.

Szturm kompanii „Zagończyka” wyprowadzony został najprawdopodobniej z od-
ległości ok. 100 m od nieprzyjacielskich okopów, spomiędzy najbliższych budynków 
miasteczka, załamał się jednak w ogniu broni maszynowej i granatników. Wiadomo 
o stracie jednego zabitego i jednego rannego. Co prawda po walce obrońcy zameldowali 
o zabiciu czterech partyzantów, ale w świetle dostępnych źródeł wydaje się to wielkością 
przesadzoną, zgłoszoną zgodnie z powszechną praktyką zawyżania strat zadanych wro-
gowi. Zaatakowani nie zameldowali natomiast żadnych strat własnych292.

Atak na Podbrzezie okazał się chybiony nie tylko ze względu na jego wynik, ale też 
ze względu na wybór celu. Prawdopodobnie bowiem na krótko przed polskim uderze-
niem w Podbrzeziu doszło do zmiany jednostki obsadzającej punkt oporu293: w miejsce 
3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego przybyła 6. kompania 
z II batalionu 16. pułku policyjnego SS294. Nowy oddział bywał określany jako węgier-
sko-niemiecki295 lub wręcz węgierski296. Nie wiadomo tylko, czy atakujący o zmianie 
załogi wiedzieli.

Komentując wspomnienia sanitariuszki „Jachny”, nie sposób powstrzymać się przed 
przypuszczeniem, że celem akcji na Podbrzezie mogło być nie tyle rozbrojenie litew-
skiej załogi, ile raczej jej zniszczenie. Jest wielce prawdopodobne, że ewentualni jeńcy 
z tego oddziału policyjnego mieli być potraktowani z całą surowością. Tego rodzaju 
konsekwencje zapowiadał bowiem wydany dwa dni wcześniej rozkaz ppłk. „Wilka”, 
nakazujący niszczenie oddziałów wroga odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na lud-
ności cywilnej297.

Wycofujący się z miasteczka oddział AK uprowadził ze sobą jednego z urzędni-
ków gminnych, czterdziestopięcioletniego Litwina Jonasa Marcinkevičiusa, kierowni-
ka wydziału metrykalnego. Prawdopodobnie przybył on do Podbrzezia z Kowna, gdzie 
mieszkała wówczas jego żona. Marcinkevičius został zabity przez partyzantów jeszcze 
tego samego dnia298. Urzędnicy administracji litewskiej traktowani byli niejednokrot-

sem twierdzi – cerkwi (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; „Nie było czasu na strach...”..., 
s. 69). 
292 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks dowódcy SS i Policji na Litwie nr 93, 3 VII 1944 r., k. 78.
293 Mord w Glinciszkach..., s. 2: „Dnia 27 VI załoga lit[ewska] opuściła Podbrzezie i jej miejsce zajęli Węgrzy”.
294 Henryk Piskunowicz nieprecyzyjnie zidentyfikował przybyły do Podbrzezia oddział, pisząc o 6. batalionie, za-
miast o 6. kompanii, która wchodziła w skład II batalionu 16. pułku policyjnego SS (H. Piskunowicz, Działalność 
zbrojna..., s. 56).
295 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 56, Protokół przesłuchania świadka Mariana Stefanowicza, 11 XII 1991: „Po ak-
cji w Glinciszkach szaulisów wycofano, a na ich miejsce do Podbrzezia przybył oddział węgiersko-niemiecki z ofi-
cerami niemieckimi”.
296 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
297 Rozkaz nr 1 dowódcy okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego „Wilka”, 25 VI 1944 r.: „Każdy wróg, który ła-
mie prawo międzynarodowe i walczy z ludnością cywilną, morduje kobiety, dzieci i starców, rozstrzeliwuje jeńców, 
dobija rannych, ograbia ludność z jej dobytku – jest wrogiem, który nazywa się bandytą i winien być zniszczony. 
[...] Każdy oddział wojskowy lub policyjny, który bierze udział w ekspedycjach karnych przeciwko ludności cywil-
nej, będzie przez nas, żołnierzy AK, uważany za zbiorowisko nikczemnych zbrodniarzy i w wypadku ujęcia zosta-
nie zniszczony” (AAN, mf. M-582/1 – kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6). 
298 LVIA, F. 2000, Ap. 15, S. VT. 18, Akt zgonu Jonasa Marcinkevičiusa, 21 IX 1944 r., k. 86–86v; OKŚZpNP Gd, 
S1/04/Zn, t. 2, List Mariana Piotrowskiego do OKŚZpNP Gd, b.d., k. 254: „Za parę dni doszły wiadomości, że 
Litwini za swych trzech ułanów rozstrzelały 49 cywilów w Glinciszkach, za parę dni akowcy za Dubinkami 36 cy-
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nie przez AK jako współwinni prześladowania Polaków, podobnie jak funkcjonariusze 
policji litewskiej i saugumy299. (Ich również obejmować miał odwet zarządzony przez 
ppłk. „Wilka”, zgodnie z obwieszczeniem z 24 czerwca 1944 r.300). Szczególnie „zasłu-
żony” na tym polu był wójt gm. Podbrzezie Litwin Marcinawiczius. Gorliwie realizo-
wał on politykę wywłaszczania miejscowych Polaków i kolonizacji gminy litewskimi 
nasiedleńcami. Zasłynął też tym, że dwa dni po zbrodni w Glinciszkach na zebraniu soł-
tysów zagroził okolicznej ludności całkowitym jej wytępieniem, gdyby nadal pomagała 
polskim partyzantom301. Za całokształt swojej działalności miał być postawiony przed 
sąd polowy AK. W związku z tym zmobilizowana placówka konspiracyjna AK z mająt-
ku Glinciszki, dowodzona przez ppor. Aleksandra Szulca, jeszcze w początkach lipca 
1944 r. szukała dogodnej okazji do ujęcia wójta, zdołał się on jednak ewakuować wraz 
z uchodzącą z miasteczka załogą policyjną302.

Oprócz ataku na Podbrzezie pododdziały 2. Zgrupowania AK przeprowadzić miały 
w okolicy szereg akcji dywersyjnych na drogach303. Jednym z uczestniczących w nich 
pododdziałów był oddział konny ppor. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira” z 1. Bry-
gady AK, który pozostał na tym terenie jeszcze przez kilka dni po odejściu na wschód 
jednostek biorących udział w ataku na miasteczko304.

Po wycofaniu się z Podbrzezia partyzanci odskoczyli na wschód, zatrzymując się 
na postój dzienny prawdopodobniej w okolicy Sużan. Po następnym przemarszu grupa 
mjr. „Węgielnego” dotarła 28 czerwca w pobliże granicy litewskiej, przypuszczalnie 
do lasów w rejonie Podubinka–Purwiniszki305. Zapewne stąd rozpoczęto pod wieczór 
28 czerwca 1944 r. realizację drugiej fazy akcji odwetowej, wkraczając na teren przed-
wojennej Republiki Litewskiej. Przez całą noc z 28 na 29 czerwca i w ciągu następnego 
dnia 2. Zgrupowanie AK przemieszczało się przez gm. Janiszki w kierunku północno- 
-wschodnim. Maszerowano prawdopodobnie dwiema równoległymi kolumnami bryga-
dowymi, które po drodze dzieliły się w razie potrzeby na mniejsze pododdziały. Teren 
patrolowano także pojedynczymi grupami w sile sekcji lub drużyny, które realizowały 
pomniejsze zadania. W ten sposób zgrupowanie posuwało się pasem szerokości kilku 
kilometrów. Kolumnę północną tworzyła 4. Brygada AK, południową zaś 23. Brygada 
AK. Teren był wolny od sił policyjnych, partyzanci koncentrowali się więc na przecze-
sywaniu poszczególnych miejscowości w poszukiwaniu podejrzanych. 

Jedną z pierwszych miejscowości po drugiej stronie granicy było gminne miasteczko 
Janiszki, do którego prawdopodobnie jeszcze przed północą wkroczyła 23. Brygada AK. 
Wejście nastąpiło po uprzednim okrążeniu miasteczka w celu uniemożliwienia ucieczki 

wilów, których synowie służyli u Plechawiczusa, i nocą napadli na miasteczko Podbrzezie, uprowadzili tylko jed-
nego urzędnika, co wydawał metryki”.
299 Lietuvos saugumo policija (Litewska Policja Bezpieczeństwa, LSP), podporządkowana niemieckim organom 
bezpieczeństwa.
300 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów party- 
zanckich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.: „[...] ostrzegałem, że jeżeli litewska administracja, policja 
i »saugumas« nie zaniechają akcji wyniszczania Narodu Polskiego, zastosuję jak najostrzejsze środki odwetowe 
w stosunku do wymienionych czynników”.
301 Bestialska zbrodnia Litwinów..., s. 3.
302 T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 15–16, 78.
303 H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 56.
304 E.W. Łopatto, Byle na Zachód..., s. 14.
305 C. Sawicz „Horski”, Moja wojna, cz. 4, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1998, nr 10, s. 7–8.
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poszukiwanym. Oporu nie napotkano, gdyż miejscowy posterunek policji litewskiej zo-
stał zlikwidowany przez AK dwa miesiące wcześniej. Zaledwie przed kilkoma dniami 
miasteczko i jego okolice były areną dokonanej przez 5. Brygadę AK akcji odwetowej, 
po której właśnie pochowano ofiary. Ostatnią z nich był Czesław Weryk, zabity w Janisz-
kach 24 czerwca i pochowany 26 czerwca 1944 r. Tym razem partyzanci przetrząsnęli 
miasteczko, zapewne w poszukiwaniu przede wszystkim miejscowych szaulisów. Nie 
przyniosło to większych rezultatów, ponieważ najbardziej zagrożeni zbiegli lub skryli 
się, będąc jeszcze pod wrażeniem niedawnej akcji 5. Brygady AK. Wśród bezskutecz-
nie poszukiwanych miał być także miejscowy proboszcz litewski ks. Antanas Mažeika. 
Odchodząc, partyzanci podpalili ponoć opustoszały budynek posterunku policji306. Po 
wyjściu z miasteczka 23. Brygada AK podzieliła się na kompanie i kontynuowała marsz 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż przedwojennej granicy polsko-litewskiej.

W tym czasie 4. Brygada AK przeczesywała zapewne teren na zachód od Janiszek. 
Jeden z partyzantów tak wspominał instrukcje wydane wówczas przez dowódcę bry-
gady ppor. Longina Wojciechowskiego „Ronina”: „Jedziemy po to, by szaulisi i sau-
guma poczuli własny swąd. Jeszcze raz powtarzam – żadnych działań na własną rękę 
ani zastraszania wieśniaków. Spotkamy jakiś oddział policji, biada mu! To samo spotka 
szaulisów schwytanych z bronią w ręku. Każdą osadę, wiochę czy zaścianek najpierw 
otaczamy, by się mysz nie wymknęła. Podejrzane chałupy przetrząsamy, nie wyłączając 
zabudowań gospodarskich”307.

Jeszcze w godzinach wieczornych 28 czerwca 1944 r. oddział AK wkroczył do wsi 
Graużynie, położonej ok. 4 km na zachód od Janiszek. Na miejscu partyzanci rozpoczęli 
rutynowe w tej sytuacji przeszukania domostw i kontrolę mieszkańców. W ich trak-
cie zabito dwóch mężczyzn, osiemnastolatka Justyna Józefiańca (Justinas Juozapėnas) 
i pięćdziesięciopięcioletniego Mateusza Życzkę (Matas Žička)308. Józefianiec nie odpo-
wiedział na zadane mu po polsku pytanie. Odezwał się, po litewsku, dopiero na głoś-
no powtórzone pytanie w języku litewskim. Najwyraźniej przesądziło to o jego losie, 
utwierdzając indagujących w przekonaniu, że mają do czynienia z Litwinem. Młodzie-
niec został wyprowadzony z domu i zastrzelony na pobliskim pastwisku. Tragizm sy-
tuacji polegał na tym, że Justyn Józefianiec był niedosłyszący i nie usłyszał pierwszego 
zapytania. Tymczasem językiem domowym jego rodziny był polski, który dominował 
zresztą w całej wsi, litewskiego miejscowa młodzież uczyła się zasadniczo dopiero 
w państwowej szkole litewskiej. 

W jednym z sąsiednich gospodarstw partyzanci znaleźli konia, którego z miejsca za-
rekwirowali. (Był to jedyny chyba koń we wsi w tym czasie, bo pozostałe mieszkańcy 
przezornie ukryli w pobliskim lesie). Dla niezbyt zamożnego właściciela oznaczało to 
osobistą tragedię i podcięcie podstaw bytu materialnego, koń w ówczesnej sytuacji był 
bowiem podporą gospodarstwa, głównym narzędziem pracy na roli i środkiem transpor-
tu. W trakcie rekwizycji doszło do gwałtownej i – jak się okazało – niezbyt rozsądnej 
reakcji gospodarza: „Ostatniego mi konia, bandyci, zabieracie!”. Partyzanci w odpowie-

306 A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 96.
307 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 122–123.
308 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 28v–30, wpisy 
nr 36 i 37; Armija krajova..., s. 106, 110.
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dzi pobili go na śmierć. W ten sposób stracił życie Mateusz Życzko ze wsi Grauży-
nie309. Rodzony brat Mateusza, Franciszek (Pranas Žičkus), służył ochotniczo w latach 
1919–1921 w wojsku litewskim (w 4. pułku artylerii). Kilka lat później otrzymał z tego 
tytułu działkę rolniczą (ok. 12 ha) z rozparcelowanego majątku Tyszkiewiczów w Ja-
niszkach310. Był to jeden z wyjątkowych wówczas w tych stronach przypadków, aby be-
neficjentem parcelacji tutejszych dworów, obok przyjezdnych osadników wojskowych, 
został także miejscowy ochotnik.

Po opuszczeniu wsi Graużynie oddział AK pomaszerował dalej na zachód. Jeszcze 
przed zmrokiem osiągnięto położoną zaledwie o kilometr wieś Bindziuki. W czasie naj-
ścia partyzantów tutaj także ucierpiał jeden z rolników. Ciężko pobity został Jerzy Żwi-
kiewicz, którego żona była rodzoną siostrą zabitego wcześniej w Graużyniach Mateusza 
Życzki311.

Kolejnymi wsiami przy tej drodze były Gockiszki i Żydowiejny, gdzie także prze-
prowadzono szeroko zakrojoną kontrolę ludności. Na przykład z Gockiszek nocą party-
zancki patrol zabrał gospodarza Józefa Ajwietisa. Doprowadzono go do tymczasowe-
go miejsca postoju dowództwa w Żydowiejnach. Po sprawdzeniu dokumentów i dodat-
kowych wyjaśnieniach zwolniono go jednak wkrótce do domu. Okazało się, że został 
wzięty za poszukiwanego przez partyzantów swojego sąsiada, przyjezdego Litwina spod 
Kowna, który wyjechał jakiś czas wcześniej ze wsi wraz z rodziną312.

W Żydowiejnach oddział AK zmienił prawdopodobnie kierunek marszu z zachod-
niego na północno-wschodni i podążył drogą ku Inturkom. Cały ten nocny rajd obfito-
wał w wiele incydentów, w czasie których mieszkańców traktowano w sposób brutalny: 
„Była to straszna noc, paliły się domy, stodoły, bydło ryczało, słyszałem wybuchy, de-
tonacje, co pewien czas strzały”313. Poszkodowanymi z reguły byli miejscowi Litwini 
lub osoby wzięte za Litwinów. Okoliczności nie sprzyjały zbyt wnikliwemu rozpatry-
waniu poszczególnych przypadków, wręcz przeciwnie, przemoc mogła być stosowana 
także wobec zupełnie przygodnych osób. Wymownym przykładem jest świadectwo szer. 
Aleksandra Płanowa „Tomcia”314 z 4. Brygady AK, ukazujące, w jaki sposób kadra od-
działu kierowała stosowaniem represji: „Adiutant komendanta »Dobek«315 powiedział: 
»Tomcio, rozkazuję tobie wykonać wyrok« i wskazał domek chłopa wyglądającego ok-

309 Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.; Relacja Malviny Marcinkevičenė (siostrzenicy Mateusza Życzki), 
29 III 2011 r.; Relacja Justyna Życzki (krewnego Mateusza Życzki), 29 III 2011 r.; Relacja Janiny Życzkowej, 
29 III 2011 r.
310 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1689, Joniškio dvaras, 1924; LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 20/307, Joniškio miestelis, 
Joniškio ir Mlynek palivarkas, 1924, 1931; Relacja Malviny Marcinkevičenė (siostrzenicy Mateusza i Franciszka 
Życzków), 29 III 2011 r. Część rodziny Życzki po 1945 r. wyjechała do Polski.
311 Relacja Malviny Marcinkevičenė (córki Jerzego Żwikiewicza), 29 III 2011 r.
312 Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.
313 Relacja Aleksandra Płanowa „Tomcia” [w:] Od Naroczy do Niemna..., s. 104.
314 Szer. Aleksander Płanów „Tomcio”, ur. w 1917 r. na Wileńszczyźnie, od 1943 r. członek konspiracji AK w No-
wej Wilejce, w 1944 r. partyzant w 4. Brygadzie AK „Narocz”. Służył początkowo w zwiadzie konnym, a następnie 
w plutonie strzeleckim Jana Hajciuka „Podlasiaka”, w drużynie kpr. „Ozimka”. Rozbrojony przez Sowietów w lipcu 
1944 r., zbiegł z obozu w Miednikach Królewskich. Aresztowany przez NKGB w Wilnie w grudniu 1944 r., ponow-
nie zbiegł w lutym 1945 r. W marcu 1945 r. ujawnił się w Związku Patriotów Polskich w Wilnie i wstąpił do armii 
Berlinga, w której służył do końca 1945 r. Za kontynuowanie działalności podziemnej więziony w Polsce w latach 
1946–1951 (UdSKiOR, Akta kombatanckie Aleksandra Płanowa).
315 Pchor. Dobiesław Smoliński „Dobek”, adiutant dowódcy 23. Brygady AK.
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nem. »To jest szpieg litewski«. Pobiegłem z karabinem do strzału. Dzieciak z płaczem 
łapał mnie za nogi. Wyprowadziłem chłopa za stodołę, wystrzeliłem do góry”316.

W tym przypadku rzekomy „szpieg litewski” zachował życie dzięki niewykonaniu 
rozkazu przez egzekutora, a ten nie poniósł z tego powodu konsekwencji po rozpatrze-
niu sprawy przez dowódcę brygady. Od rozstrzelania ostatecznie odstąpiono, co suge-
rować może, że zarzuty wobec podejrzanego nie były zbyt przekonujące, o ile w ogóle 
istniały.

Prawdopodobnie główna grupa 4. Brygady AK (w tym kawaleria) rankiem 29 czerw-
ca dotarła do niewielkiej osady Daczyszki, leżącej w centralnej części gm. Janiszki. 
W jednym z domów mieszkał tam najemny robotnik rolny Kazys Žverelė317 wraz z bę-
dącą w zaawansowanej ciąży małżonką Stefaniją. Widząc zbliżających się polskich 
partyzantów, Kazys kazał się swej żonie ukryć, ponieważ była Litwinką i w ogóle nie 
znała języka polskiego. Najwyraźniej obydwoje mieli świeżo w pamięci zabójstwa 
litewskich kobiet dokonane sześć dni wcześniej w sąsiednich Gorszwianach318. Sam, 
jako urodzony w Wilnie Polak, nie czuł się najwidoczniej zagrożony. W trakcie przeszu-
kiwania zabudowań przez partyzantów Stefanija wyszła jednak ze schowka, gdy zagro-
żono spaleniem budynku. Indagowana o powód ukrycia się, milczała, aby się nie zdra-
dzić z nieznajomością języka polskiego. Po pewnym czasie oddział odmaszerował ze 
wsi, ale wkrótce jeden z jeźdźców powrócił, żądając, aby Kazys Žverelė udał się z nim 
i pokazał drogę. W rzeczywistości został on jednak zabity strzałem w głowę niedaleko 
za wsią. Dwa miesiące później Stefanija urodziła syna, któremu dała imię po zabitym 
ojcu319.

Około godziny 5.00 tego samego ranka pododdział AK (prawdopodobnie również 
z 4. Brygady AK) pojawił się we wsi Dzidziełówka, odległej o 2 km na południowy 
wschód od Daczyszek. Sześcioosobowy patrol natknął się przypadkiem na ukrytą w ży-
cie rodzinę Jana Weryka, która od kilku dni bała się nocować w domu. Tydzień wcześ-
niej syn gospodarza, Kazimierz Weryk, został bowiem zabity przez partyzantów 5. Bry-
gady AK. Tym razem skończyło się jedynie na przekleństwach. Patrol zdemolował za 
to domostwo miejscowego szaulisa Alfonsasa Plieskisa, który wraz z rodziną również 
przezornie się ukrył320. Plieskis był szwagrem Kazimierza Weryka i synem Rapolasa 
Plieskisa, zabitych w akcji odwetowej 5. Brygady AK z 23 czerwca.

Wkrótce oddział AK wkroczył do sąsiedniej wsi Kumańce. Znajdowały się w niej 
m.in. gospodarstwa kilku litewskich osadników wojskowych oraz funkcjonariuszy 
litewskiej policji granicznej osadzonych tu po rozparcelowaniu majątku Tyszkiewiczów. 
Wśród nich byli szaulisi i powstańcy litewscy z lata 1941 r., m.in. Pranas Baltaduonis, 

316 Relacja Aleksandra Płanowa „Tomcia” [w:] Od Naroczy do Niemna..., s. 104.
317 Nazwisko podano wg aktu zgonu (Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų 
knyga 1941–1950, s. 30, wpis nr 38). Na jego nagrobku napisano natomiast: Kazimieras Žverėla. Polska wersja tego 
nazwiska brzmiała zapewne: Kazimierz Żwierełło.
318 23 VI 1944 r. w Gorszwianach (odległych zaledwie o 2 km do Daczyszek) partyzanci 5. Brygady AK rozstrze-
lali członków rodzin litewskich osadników wojskowych i szaulisów: Onę Juzėnienė z córką Janiną oraz Teofilę 
Pakalnienė z synem Pijusem.
319 Relacja Stefanii Žverėlienė-Vokietienė (żony Kazysa Žverelė), 19 VI 2010 r.; Relacja Wandy Bankauskienė, 
19 VI 2010 r.
320 Relacja Genė Verikaitė-Liaugaudienė [w:] Armija krajova..., s. 71–72.
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Juozas Čibiras, Jonas Bimbiras i Kajetonas Matkevičius321. Gospodarstwo tego ostat-
niego osadnika obejmowało zabudowania dawnego folwarku Kumańce. W trakcie ich 
przeszukania znaleziono Klemensasa Kekysa, dwudziestojednoletniego leśnika z Po-
dubinki.

Prawdopodobnie do tego wydarzenia odnoszą się wspomnienia byłego partyzanta 
brygady „Narocz” Henryka Sipowicza-Bogowskiego „Farysa”, który opisał wykrycie 
w jednym z litewskich zaścianków śpiącego w stodole młodego mężczyzny. Znalezio-
no przy nim ponoć niemiecki pistolet oraz policyjną legitymację służbową. Rzekomo 
zastrzelił go przy próbie ucieczki partyzant pochodzący z Łotwy322. Natomiast zdaniem 
mieszkającej wówczas w sąsiedztwie Genė Verikaitė-Liaugaudienė, mężczyzna ów zo-
stał zatłuczony na śmierć kolbami karabinów323. U Matkevičiusów znalazł się on nieprzy-
padkiem, gdyż był narzeczonym jednej z córek gospodarza. Samego Kajetonasa Matke-
vičiusa partyzanci nie zabili, zabrali mu natomiast konia i spalili budynek gospodarczy. 
Na koniec, pod groźbą śmierci, nakazali mu opuszczenie wsi, co też niebawem uczynił. 
Wrócił do swego gospodarstwa dopiero po przyjściu Armii Czerwonej324. Jednak nie na 
długo, bo wkrótce na stałe opuścił Kumańce, tym razem zagrożony aresztowaniem przez 
NKWD za przynależność do litewskiego oddziału powstańczego w 1941 r.

We wspomnieniach „Farysa” jest wzmianka o tym, że wkrótce po odejściu oddziału 
z tego gospodarstwa dowódca brygady ppor. „Ronin” wydał dowódcy sekcji kawalerii 
pchor. Antoniemu Dubaniewiczowi „Żbikowi” rozkaz potajemnego powrotu na miejsce 
zajścia, co zakończyć się miało rzekomo zastrzeleniem gospodarza przy próbie uciecz-
ki325. O ile informacja o tym drugim zabójstwie jest sprzeczna z realiami zdarzenia w fol-
warku Kumańce, o tyle opis samego mechanizmu działania przypomina sposób dokona-
nia zabójstwa Kazysa Žverelė z Daczyszek.

Kontynuując marsz, 2. kompania 4. Brygady AK dotarła rankiem 29 czerwca 1944 r. 
do folwarku Żejmy, położonego o 3 km na północ od wsi Kumańce. W folwarku tym 
bywali już wcześniej polscy partyzanci, zaopatrujący się w żywność326. Penetrowany 
był on także tydzień wcześniej przez rajdującą 5. Brygadę AK. Pomimo iż 23 czerwca 
żołnierze „Łupaszki” nie zastosowali żadnych represji wobec mieszkańców tego domu, 
to jednak w następnych dniach właściciele woleli ukrywać się w okolicy, w obawie 
przed ich powrotem327. Tu również świeża musiała być pamięć o litewskich sąsiadach 
zabitych wcześniej w pobliskich Gorszwianach. Rano 29 czerwca, po nocy spędzo-
nej na wszelki wypadek w pobliskim stogu siana, gospodarz Piotr Juchniewicz (Pe-

321 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 8840/3, Sprawa karna Kajetonasa Matkevičiusa, Protokół przesłuchania świadka Sylwe-
stra Tomaszewskiego, 31 X 1946 r., k. 58–60.
322 W oddziałach 2. Zgrupowania AK służyło co najmniej kilku Polaków z Łotwy. Według Czesława Sawicza „Hor-
skiego” (sekcyjnego w 2. kompanii „Zagończyka”), w 4. Brygadzie AK „Narocz” służył m.in. strz. „Ryga” – „Ło-
tysz mówiący po polsku” (C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 13).
323 Relacja Genė Verikaitė-Liaugaudienė [w:] Armija krajova..., s. 71–72; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Jo-
niškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 30v, wpis nr 39.
324 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 8840/3, Sprawa karna Kajetonasa Matkevičiusa, Protokół przesłuchania świadka Sylwe-
stra Tomaszewskiego, 31 X 1946 r., k. 60.
325 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 126–127.
326 Notatka z rozmowy ze Sławomirem Juchniewiczem, 2 IX 2011 r.
327 List Agnė Gasparavičienė (prawnuczki Piotra Juchniewicza), 14 IX 2011 r.; Relacja Ričardasa Pociusa (wnuka 
Piotra Juchniewicza), 2 VII 2011 r.
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tras Juknevičius) powrócił do domu, aby zająć się swymi obowiązkami328. Jego żona 
i syn nocowali wówczas u sąsiadów329. Wkrótce partyzanci z „Naroczy” wkroczyli na 
folwark i zatrzymali się na posiłek. Według jednego z obecnych wówczas na miejscu 
partyzantów, st. strz. Czesława Sawicza „Horskiego”330, Piotr Juchniewicz został roz-
poznany jako szaulis i uczestnik prześladowania Polaków w Podbrodziu. Rzekomo brał 
on udział w lituanizowaniu nazwisk polskich mieszkańców. Zażądano od niego wyda-
nia broni, a ponieważ nie dało to rezultatu, ukarano go chłostą (25 wyciorów). Takie 
potraktowanie wywołać miało wybuch gniewu gospodarza i odgrażanie się rozpozna-
nym partyzantom, że ich „załatwi”. Wobec tych gróźb dowódca kompanii sierż. Feliks 
Selmanowicz „Zagończyk”331 zadecydował, że sprawa jest zbyt poważna, aby gospo-
darza pozostawić żywego. Podobno zorganizowano sąd polowy i postawiono Piotra 
Juchniewicza pod ścianą stodoły. Następnie odczytano wyrok śmierci, wykonany przez 
rozstrzelanie przez partyzantów, którzy zgłosili się na ochotnika. Według tej relacji, od-
chodzący partyzanci mieli też podpalić stodołę, a po kilku kilometrach marszu usłyszeli 
eksplozje332. Zabójstwo to inaczej zostało zapamiętane przez obecnych wówczas na 
miejscu mieszkańców, a zwłaszcza służącą Juchniewiczów, Rosjankę Anutkę Loginę. 
Twierdziła ona, że partyzanci na odchodnym poprosili gospodarza o pokazanie drogi na 
Janiszki, a po wyjściu za bramę strzelili mu w plecy. Na zwłokach zabitego położono 
kartkę z napisem „ta ofiara wliczona do normy”. Miejscowi świadkowie zaprzeczają 
też, aby jakikolwiek budynek został wówczas spalony, co obniża wiarygodność relacji 
„Horskiego”333. Biorąc zaś pod uwagę przebieg całej akcji odwetowej i tryb rozstrze-
lania innych jej ofiar, za mało prawdopodobne należy też uznać wspomniane przez 
„Horskiego” zorganizowanie przez partyzantów formalnego sądu polowego. Bardziej 
prawdopodobne wydaje się zastrzelenie gospodarza z rozkazu dowódcy pododdziału. 
Świadczyć może o tym treść pozostawionej przy zabitym kartki – nie miała ona charak-
teru informacji o wykonanym wyroku sądowym, jak to praktykowano w tego rodzaju 
przypadkach. Napis na wspomnianej kartce świadczyć może raczej o tym, że ekspe-
dycja karna zgrupowania „Węgielnego” z założenia miała się wiązać z rozstrzelaniem 

328 List Agnė Gasparavičienė (prawnuczki Piotra Juchniewicza), 14 IX 2011 r.
329 Żona Pranciška nocowała u Antanasa Juknevičiusa w nieodległym Karolinowie, a syn Ričardas u sąsiada Anta-
nasa Katinasa.
330 St. strz. Czesław Sawicz „Horski”, sekcyjny w 1. drużynie plut. Witolda Jusisa „Podkówki”, z plutonu ppor. Jana 
Domienieckiego „Pająka”, z 2. kompanii 4. Brygady AK „Narocz”.
331 Sierż. Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (1904–1946), ur. w Wilnie. Weteran walk z bolszewikami i Litwinami 
w latach 1918–1920. Jako członek Milicji Pasa Neutralnego został ranny w walce z Litwinami w Szyrwintach 24 II 
1923 r. W okresie międzywojennym był m.in. urzędnikiem gminnym w Turgielach oraz dowódcą oddziału Związ-
ku Strzeleckiego w gm. Rudomino. Od jesieni 1939 r. zaangażowany w polską działalność konspiracyjną na Wileń-
szczyźnie. Aresztowany przez policję litewską 28 I 1940 r. i więziony przez 3 miesiące. W czasie okupacji sowieckiej 
ujęty przez NKWD i skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Uratował się dzięki wybuchowi wojny niemiecko- 
-sowieckiej w czerwcu 1941 r. Od stycznia 1944 r. w partyzantce AK na Wileńszczyźnie, początkowo w 3. Bry-
gadzie AK, następnie w 5. Brygadzie AK, a od marca 1944 r. w 4. Brygadzie AK. Dowódca plutonu, a następnie 
2. kompanii 4. Brygady AK. Po rozbrojeniu przez Sowietów w lipcu 1944 r. został wywieziony do Kaługi i przymu-
sowo wcielony do Armii Czerwonej. Zbiegł 20 IV 1945 r. i przedostał się do Polski. Ponownie podjął działalność 
konspiracyjną pod rozkazami mjr. „Łupaszki”. Aresztowany 8 VII 1946 r. i na podstawie wyroku śmierci wydane-
go przez WSR w Gdańsku stracony 28 VIII 1946 r. (I. Rychert, Jeden z „wyklętych”. Feliks Selmanowicz „Zagoń-
czyk” 1904–1946, Gdańsk 2011).
332 C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 7–8; Notatka z rozmowy z Czesławem Sawiczem, 31 VIII 2011 r.
333 List Agnė Gasparavičienė (prawnuczki Piotra Juchniewicza) do autora, 14 IX 2011 r.
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pewnej określonej liczby miejscowych, do której zaliczone zostało zabójstwo Piotra 
Juchniewicza.

Według informacji przekazanych przez rodzinę zabitego, Piotr Juchniewicz nie nale-
żał do żadnych partii ani organizacji, w tym zwłaszcza do szaulisów. Był on natomiast 
zapalonym myśliwym, więc rzeczywiście posiadał legalną broń palną. Nie wiadomo 
jednak, czy miał ją jeszcze w dniu swej śmierci. Co do zaś przyczyn rozstrzelania, panu-
je przekonanie, że mogło ono być pochodną incydentu ze skradzionym Juchniewiczowi 
jakiś czas wcześniej koniem. Właściciel odnalazł go za Nowymi Święcianami, czyli po 
polskiej stronie przedwojennej granicy, i odzyskał przy pomocy policji334. Być może to 
zostało mu poczytane za współpracę z okupantem.

Sprawa zabójstwa Piotra Juchniewicza dobrze ilustruje bezwzględny sposób działa-
nia partyzantów AK w czasie ekspedycji karnej. Mówi też wiele o specyfice społeczno-
ści żyjącej na polsko-litewskim pograniczu. Małżeństwo Juchniewiczów miało charak-
ter mieszany, polsko-litewski335, co nie było tutaj wyjątkiem. Większość rodziny Piotra 
Juchniewicza mieszkała przed wojną po polskiej stronie granicy (w Podubince w gm. 
Podbrodzie), kontakty były w związku z tym mocno utrudnione. Jedynie raz w roku ro-
dzina mogła się spotkać bezpośrednio na samej granicy. W 1951 r. stryjeczny brat Piotra, 
Paweł Juchniewicz, został z rodziną deportowany do obwodu gorkowskiego w ZSRR, 
skąd po zwolnieniu repatriował się w 1956 r. do Polski336. Podobnie najbliższa rodzi-
na zabitego Piotra Juchniewicza zmuszona była po 1944 r. uchodzić z folwarku Żejmy 
i ukrywać się przed grożącą im ze strony NKWD wywózką na wschód337. Syn Piotra 
Juchniewicza zmobilizowany został wkrótce do Armii Czerwonej i jako jej żołnierz po-
legł na Wale Pomorskim w 1945 r.338

Przy odmarszu 4. Brygady AK z folwarku Żejmy wysłany został jeszcze siedmio-
osobowy patrol, który skierował się do położonego w bliskim sąsiedztwie gospodarstwa 
Jadzevičiusa. Właściciela jednak nie zastano339.

We wspomnieniach „Farysa” dotyczących aktywności 4. Brygady AK podczas rajdu 
na Litwie znajduje się też opis wkroczenia oddziału do majątku należącego do niez-
identyfikowanego litewskiego pułkownika, który był lokalnym dowódcą szaulisów oraz 
rzekomo współpracownikiem gen. Povilasa Plechavičiusa, dowódcy LVR. Pod nieobec-
ność gospodarza majątku partyzanci spalili jego rzeczy osobiste oraz dworską stodołę 
z nagromadzonymi w niej przypuszczalnie zdobycznymi ruchomościami. Dwór i czwo-
raki oszczędzono ze względu na mieszkających tam fornali i czynszowników340. Nie 
jest łatwo zidentyfikować osobę i miejsce, które odpowiadałyby powyższemu opiso-

334 Ibidem.
335 Według opinii Czesława Horskiego „Sawicza” (Moja wojna..., s. 7) o Piotrze Juchniewiczu: „Był to Polak, któ-
ry się ożenił z bogatą Litwinką i zlitwinizował”.
336 C. Sawicz, Powstanie pierwszego zbrojnego oddziału Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. „Kmicic”, „Łupasz-
ka”, „Ronin”, mps, 2010, s. 195–196; Notatka z rozmowy ze Sławomirem Juchniewiczem (synem Pawła Juchnie-
wicza), 2 IX 2011 r.; Notatka z rozmowy z Janiną Rak, 2 IX 2011 r.; Notatka z rozmowy z Czesławem Sawiczem, 
30 VIII 2011 r.
337 Relacja Ričardasa Pociusa (wnuka Piotra Juchniewicza), 2 VII 2011 r.
338 List Agnė Gasparavičienė, 14 IX 2011 r.; Notatka z rozmowy z Czesławem Sawiczem, 31 VIII 2011 r.
339 List Agnė Gasparavičienė, 14 IX 2011 r. Być może chodzi o Jonasa Jadzevičiusa, syna Juozasa, ur. 1899, który 
jako litewski osadnik wojskowy otrzymał w 1924 r. dziesięciohektarową działkę z rozparcelowanego dworu Karo-
linów, leżącego w sąsiedztwie folwarku Żejmy (LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1690, Karalinavos dvaras, k. 15–16).
340 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 129.
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wi. Trudno powiedzieć, czy przypadkiem nie odnosi się to do płk. Petrasa Murnikasa 
(1886–1956), który do 1938 r. był komendantem Związku Strzelców Litewskich (LŠS) 
na powiat uciański, a w 1944 r. został dowódcą jednego z batalionów LVR. Zmarł on 
po wojnie w Ucianie, lecz nie wiadomo, czy miał jakikolwiek majątek w tym powiecie, 
a w szczególności w okolicy Janiszek. A może partyzanci „Naroczy” dotarli do leżącego 
na północno-wschodnim skraju gm. Janiszki majątku Rosza, który należał do Petrasa Pe-
tronisa, byłego wyższego oficera armii litewskiej? W 1941 r. majątek ten był miejscem 
organizacji i główną bazą litewskiego oddziału powstańczego, odpowiedzialnego za 
mordy na okolicznych Żydach. Ta ostatnia okoliczność mogłaby tłumaczyć odnalezienie 
przez partyzantów w stodole licznych dóbr materialnych. Interpretacja wspomnianego 
opisu wymaga jednak dalszych badań.

Równolegle z aktywnością 4. Brygady AK odbywał się przemarsz pozostałych jed-
nostek 2. Zgrupowania AK, w tym przede wszystkim 23. Brygady AK. Prawdopodobnie 
ten właśnie oddział po opuszczeniu Janiszek trafił do odległej o 2 km na północ od mia-
steczka wsi Stebuliszki, gdzie przeprowadził rekwizycje. U Izydora Weryka (Izidorius 
Verikas) wzięto m.in. trzy worki żyta, które kazano gospodarzowi załadować na włas-
ny wóz i wieźć za oddziałem. Na odchodnym zabrano też jego dwudziestodwuletniego 
syna Józefa Weryka (Juozapas Verikas), aby pokazał drogę. Przewodnika zastrzelono 
jednak kilkaset metrów za domem, w krzakach koło sąsiedniej wsi Stebule341. Wszyst-
ko wskazuje na to, że szczegóły tego zajścia przedstawione zostały we wspomnieniach 
braci Leona i Zbigniewa Cis-Bankiewiczów („Saszy” i „Cisa”) z 1. drużyny 1. plutonu 
2. kompanii 23. Brygady AK. Tego poranka, wraz z trzecim kolegą, prowadzili oni od-
dział jako szpica przednia brygady. Właśnie im przydzielono miejscowego przewodnika, 
który miał wskazać boczną drogę do sąsiedniej wsi. W pewnej chwili oddział zatrzymał 
się, a do szpicy podszedł dowódca brygady por./kpt. Witold Kisiel „Światołdycz” z ad-
iutantem, prawdopodobnie pchor. Albinem Palczewskim „Kotem”. Dowódca zbliżył się 
do przewodnika i zadając pytania, bił go pięścią po twarzy. Podobno na podstawie doku-
mentów mężczyzna został rozpoznany jako litewski szaulis. Chwilę później przesłuchi-
wany skoczył w łan żyta i biegnąc zygzakiem, zniknął wkrótce w pobliskich zaroślach. 
Dowódca brygady z miejsca nakazał strzelanie do zbiega i jednocześnie otworzył ogień 
ze swojego pistoletu. Reszta szpicy i adiutant rzucili się w pogoń, również strzelając. 
Biegnący najbliżej partyzant „Cis” postrzelił uciekającego z karabinu, ciężko go ranił, 
a „Sasza” dobił leżącego na ziemi mężczyznę strzałem z bliska. Po powrocie na drogę 
i zameldowaniu przełożonemu o wyniku pościgu dowódca brygady pochwalił dziewięt-
nastoletniego partyzanta „Cisa” za celny strzał342. Oddział ruszył w dalszą drogę.

Na miejsce zajścia przybiegła wkrótce ze Stabuliszek Wanda Werykówna, zaniepo-
kojona odgłosami strzałów. Zszokowana śmiercią brata wzięła jego ciało na ręce i po-
niosła w stronę domu. Zdaniem rodziny, Józef Weryk nie należał do żadnych organiza-

341 Relacja Wandy Bankauskienė (siostry Józefa Weryka), 19 VI 2010 r.; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, 
Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 30v, wpis nr 40.
342 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23; Z. Cis-Bankiewicz, Wilno – Kaługa..., s. 7–8; UdSKiOR, Akta kombatanckie Zbi-
gniewa Michała Cis-Bankiewicza, Oświadczenie świadka Waldemara Żaby „Bociana”, Warszawa, 25 XI 1994: „Pan 
Cis-Bankiewicz jest mi znany ze szczególnej okoliczności, kiedy on na rozkaz d[owód]cy Brygady, pełniąc funkcję 
szperacza, zastrzelił przewodnika uciekającego. Przy zabitym znaleziono dokumenty świadczące o jego przynależ-
ności do szaulisów”.
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cji. W domu mówiono po polsku, ojciec zabitego pochodził z tutejszej parafii, matka 
Aniela zaś była Polką z Łuntyp. Józef miał być następcą ojca na gospodarce. Dramat 
rodziny Weryków pogłębił się, gdy w ciągu niespełna roku zmarł młodszy brat Józefa, 
dziewiętnastoletni Edward (w czasie czerwcowego najścia partyzantów ocalał, ukryty 
w życie)343. 

Tego samego ranka, 29 czerwca 1944 r., partyzanci ze zgrupowania „Węgielnego” 
pojawili się we wsi Żowgiady, odległej o 2 km na północny wschód od Stebuliszek. 
Rozstrzelali tam osiemnastoletniego Medarda Rackiela (Medardas Rackelis), którego 
wyciągnięto wprost z łóżka. Podobny los spotkał Klemensasa Markauskasa, szesnasto-
latka z folwarku Jodzieniany, położonego 2 km dalej na północny wschód. Rodzina Mar-
kauskasów zaledwie kilka lat wcześniej sprowadziła się tu do nowo zakupionego gospo-
darstwa. Matka Klemensasa już wówczas nie żyła, natomiast ojciec Mykolas w czasie 
najścia partyzantów był nieobecny344.

23. Brygada AK operowała w tym czasie poszczególnymi kompaniami, które naj-
prawdopodobniej poruszały się równoległymi trasami. W wyniku działalności 4. kom-
panii tej brygady, dowodzonej przez ppor. Waldemara Żabę „Bociana”, w jednym z do-
mów  doszło do całkowitej rekwizycji zapasów żywności oraz celowego demolowania 
i niszczenia dobytku, m.in. ubrań i rzeczy zrabowanych rzekomo zamordowanym Ży-
dom. Wobec samych mieszkańców przemocy nie zastosowano. Po kolejnym przemarszu 
kompania zatrzymała się o świcie na krótki postój w samotnym gospodarstwie należą-
cym do Rosjanina – starowiera345.

Jeden z partyzantów 2. kompanii 23. Brygady AK opisał też incydent, do którego 
doszło prawdopodobnie tego samego dnia. Na żądanie partyzantów litewska gospody-
ni zmuszona została do ugotowania rosołu ze swojej kury. Złośliwie jednak ugotowała 
kurę bez uprzedniego jej oskubania i oprawienia. W rewanżu została przez partyzanta 
zmuszona do jej zjedzenia w całości i dodatkowo ukarana konfiskatą trzody, drobiu i za-
pasów żywności346.

Na trasie przemarszu zgrupowania znalazła się także wieś Mażule, leżąca o 5 km 
na północny wschód od Janiszek. Zatrzymano tam kilku miejscowych mężczyzn, m.in. 
dwóch Józefów Pruńskich347. Jednego z nich wkrótce zwolniono (lub też zbiegł spod 
straży), a drugi (syn Konstantego) pozostał w rękach żołnierzy AK. We wsi ujęto także 
czterdziestodwuletniego Juozasa Šinkūnasa, reprezentującego typ osób, których w cza-
sie tej ekspedycji karnej poszukiwano najbardziej. Był on bowiem Litwinem, etatowym 
funkcjonariuszem litewskiej policji granicznej (od 1928 r.) oraz szaulisem, członkiem 
miejscowego plutonu LŠS nr 25 w Janiszkach. Posługiwał się językiem polskim i rosyj-
skim. Pochodził z nieodległej gminy Tauroginie w tym samym pow. uciańskim. W latach 
trzydziestych stał się właścicielem pięciohektarowej działki we wsi Mażule, leżącej tuż 

343 Relacja Wandy Bankauskienė (siostry Józefa i Edwarda Weryków), 19 VI 2010 r..
344 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 31–31v, wpisy 
nr 42 i 43; Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.
345 A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 96–97.
346 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23–24.
347 Większość z kilkunastu miejscowych gospodarzy nosiła nazwisko Pruński. Litewska wersja nazwiska zatrzyma-
nego Józefa Pruńskiego brzmiała Juozapas Prunskas, choć w jednym z opracowań błędnie podano Prunckas (Armi-
ja krajova..., s. 107).
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przy przedwojennej granicy z Polską. Ożenił się z tutejszą kobietą, ale wcześnie owdo-
wiał. Z pomocą teściowej wychowywał troje małych dzieci348. Józef Pruński był zaś 
dwudziestosiedmioletnim kawalerem, synem miejscowego rolnika Konstantego Pruń-
skiego. Raczej nie należał do szaulisów, utrzymywał jednak bliskie relacje z Juozasem 
Šinkūnasem, co być może zostało mu poczytane za okoliczność obciążającą349. Obydwaj 
mężczyźni zostali uprowadzeni ze wsi przez odchodzący oddział AK.

Po całonocnym przemarszu wszystkie kompanie 23. Brygady AK skoncentrowały 
się ponownie w wyznaczonej wsi na postój dzienny. Tutaj partyzanci odespali intensyw-
nie spędzoną noc, a po południu posilili się obiadem i odpoczywali, korzystając z czasu 
wolnego350. Przypuszczalnie w pobliżu rozlokowały się też pozostałe oddziały oraz sztab 
zgrupowania. Dowództwo i kawaleria 4. Brygady AK zatrzymały się w jednym z dwo-
rów, zamieszkałym przez trzy starsze kobiety, natomiast piesze kompanie tej brygady 
stanęły obozem w okolicznych zaściankach. Wieczorem 29 czerwca 1944 r. dowódcy 
oddziałów stawili się na odprawie u mjr. „Węgielnego” i złożyli raporty z wykonanych 
zadań. Otrzymali również rozkazy dowódcy zgrupowania na dzień następny, przewidu-
jące rozpoczęcie przemarszu powrotnego ku terenom bazowym351. Postój zgrupowania 
miał miejsce w pobliżu przedwojennej granicy polsko-litewskiej, na skraju rozległego 
kompleksu lasów orniańskich352.

Niewykluczone, że jednym z elementów akcji ZAK 2 była także działalność pluto-
nu kawalerii ppor. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira” z 1. Brygady AK. Brygada ta 
wchodziła w skład zgrupowania mjr. „Węgielnego”, nie uczestniczyła jednak jako całość 
w ekspedycji odwetowej. Być może pododdział konny ppor. „Fakira” został zabrany na 
rajd ze względu na swoją mobilność. W końcu czerwca wspomniani kawalerzyści opero-
wali w okolicy Podbrzezia, mniej więcej w czasie nieudanego ataku partyzantów „Wę-
gielnego” na miasteczko, przeprowadzonego nocą 27 czerwca 1944 r. Jednak w przeci-
wieństwie do reszty grupa „Fakira” pozostała w okolicy Podbrzezie–Giedrojcie jeszcze 
przez kilka dni353. Dokonała w tym czasie zniszczeń linii telegraficznej oraz szukała 
okazji do dozbrojenia się354. Operowała przy tym również po litewskiej stronie granicy, 
dokonując tam rekwizycji zaopatrzenia, a przede wszystkim koni. W trakcie nocnego 

348 LCVA, F. 394, Ap. 17, B. 4813, Karta personalna funkcjonariusza policji Juozasa Šinkūnasa, 17 I 1932 r.; LCVA, 
F. 561, Ap. 18, B. 403, Rozkaz nr 7 II Uciańskiego Oddziału Strzelców, 9 III 1939 r., k. 9ap; LCVA, F. 1250, Ap. 4, 
B. 20/235, Mažulių k., 1934 r.; A. Balaišis, Lietuvos valstybės sienos apsauga 1918–1940 m. Žmonės ir įvykiai, Vil-
nius 2006, s. 280; Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.; Relacja Aldony Jutelowej, 2 VII 2011 r.
349 Relacja Aldony Jutelowej, 2 VII 2011 r.
350 A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 97–98.
351 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 130–133.
352 Według wspomnień mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”, odprawa dowódców brygad, na której 
zarządził on powrót na teren macierzysty zgrupowania, odbyła się we dworze Orniany (M. Potocki, Między Dźwi-
ną..., s. 91; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 134).
353 8 VII 1944 r. oddział ppor. „Fakira” przy przedwojennej granicy litewskiej zetknął się przypadkowo z organi-
zującą się tam brygadą kowieńską AK. Oddział ten, dowodzony przez por. Janusza Kozakiewicza „Jacka”, tworzy-
li głównie zmobilizowani członkowie siatki konspiracyjnej z Obwodu AK Wiłkomierz. Obie grupy podjęły wkrót-
ce wspólny marsz w kierunku wschodnim, aby po przeprawieniu się przez Wilię dołączyć do innych oddziałów AK. 
Jednak już pierwszej nocy uległy rozproszeniu w wyniku przypadkowego starcia z oddziałem Armii Czerwonej koło 
wsi Drużyle (SPP, B.I.11.18, „Bolek”, Ze wspomnień żołnierza „kowieńskiego” oddziału AK, mps; S. Kościałkow-
ski, Spowiedź Sergiusza..., s. 151; J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, Inspektorat „E”. OR 1, „Zeszyty Historycz-
ne Wiano” 1992, z. 6, s. 15–17).
354 S. Kościałkowski, Spowiedź Sergiusza..., s. 175.
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ścinania słupów telegraficzych ujęto przypadkiem na drodze mężczyznę wiozącego for-
tepian; na podstawie dokumentów rozpoznano go jako szaulisa. Jeden z partyzantów tak 
zapamiętał moment egzekucji: „»Sęp«355 odprowadził go do pobliskiego rowu, nachylił 
mu głowę na piersi i rąbnął. To było pierwsze moje silne wrażenie, jak szablą można 
podzielić człowieka na dwie części”356.

O tym, że akcja oddziału „Fakira” prowadzona była w ramach rajdu zgrupowania 
„Węgielnego” każe domniemywać zarówno sama przynależność oddziału „Fakira” do 
ZAK 2, jak i zbieżność czasu oraz miejsca działania (na obcym terenie operacyjnym). 
Podobne były również formy aktywności – rekwizycje i zabójstwa.

30 czerwca 1944 r. obozująca nad polsko-litewską granicą grupa ekspedycyjna 
mjr. „Węgielnego” wyruszyła z powrotem ku swoim terenom macierzystym. Przypusz-
czalnie ostatnim miejscem, w którym obozowały niektóre elementy zgrupowania (lub też 
miejscowością leżącą na trasie przemarszu), była leśna osada Malinowo, oddalona o ok. 
5 km na wschód od granicy. W tej właśnie miejscowości lub w jej pobliżu rozegrał się 
ostatni akt odwetu. Rozstrzelano tutaj dwóch mężczyzn uprowadzonych ze wsi Mażule, 
których trzymano do tej pory w areszcie. Według adnotacji w aktach metrykalnych, Józef 
Pruński został zabity w tej okolicy 30 czerwca, a Juozas Šinkūnas 1 lipca 1944 r.357

Po wielokilometrowym marszu bezdrożami lasów orniańskich zgrupowanie mjr. „Wę- 
gielnego” dotarło do linii kolejowej Wilno–Dyneburg, najprawdopodobniej na wyso-
kości poligonu Pohulanka. Tory przekroczono nocą z 30 czerwca na 1 lipca 1944 r., 
po czym kontynuowano marsz w kierunku południowo-wschodnim, zatrzymując się 
przypuszczalnie po drodze na kilkugodzinny postój. Następnie, w marszu dziennym, 
partyzanci osiągnęli szosę Święciany–Podbrodzie w pobliżu wsi Szakimy358, na której 
ok. 16.00 zaatakowano z zasadzki niemiecką kolumnę zmotoryzowaną. Część pojaz-
dów zniszczono, a część zmuszono do odwrotu w kierunku Święcian. Zadano przy tym 
wrogowi straty: 5 zabitych i 2 rannych. Rozbrojono również 10 jeńców, których później 
rutynowo zwolniono. Łącznie zdobyto w walce m.in. kilkanaście karabinów i dwa kara-
biny maszynowe. Partyzanci stracili zaś 2 rannych, wśród nich był dowódca 1. kompanii 
4. Brygady AK pchor. Jan Lisowski „Korsarz”. Po pokonaniu sześciu kolejnych kilo-
metrów zgrupowanie przekroczyło około północy linię kolejową Podbrodzie–Łyntupy 
w pobliżu stacji Gieladnia. Potyczkę z patrolem ochrony toru stoczyła przy tej okazji 
2. kompania 4. Brygady AK, zabijając 1 Niemca i 1 rozbrajając. Na skutek wszczętego 
alarmu kolumna zgrupowania została ostrzelana z moździerza, co wywołało przejścio-
wą panikę w partyzanckich szeregach. 2 lipca 1944 r. ok. 4.00 zgrupowanie mjr. „Wę-
gielnego” osiągnęło docelowe miejsce postoju w rejonie wsi Bujki–Barany, kończąc 

355 Kpr. N.N. „Sęp”, szef pododdziału kawalerii 1. Brygady AK, poległ 9 VII 1944 r. w walce z oddziałem Armii 
Czerwonej koło wsi Drużyle (S. Kościałkowski, Spowiedź Sergiusza..., s. 151; SPP, B.I.11.18, „Bolek”, Ze wspo-
mnień żołnierza „kowieńskiego” oddziału AK, mps, s. 3). Być może to postać tożsama z Janem Podworskim „Sę-
pem” ze zwiadu konnego 1. Brygady AK (1. Wileńska Brygada..., s. 34).
356 E.W. Łopatto, Byle na Zachód..., s. 14.
357 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 31v–32, wpisy 
nr 44 i 45; Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010 r.
358 Mieczysław Potocki, a za nim też inni autorzy, błędnie podają nazwę wsi Szakieny (M. Potocki, Między Dźwi-
ną..., s. 91). W poniższym opracowaniu przyjęto wersję urzędową – Szakimy (Wykaz miejscowości..., s. 53); Skoro-
widz miejscowości..., t. 3, s. 1664; Mapa taktyczna Polski, skala 1:100 000..., Arkusz Święciany.
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w ten sposób nakazaną przez komendanta okręgu kilkudniową ekspedycję karną359. Po 
krótkim odpoczynku kontynuowano działania dywersyjne na liniach komunikacyjnych 
wroga w ramach akcji „Burza”. Kilka dni później zgrupowanie ruszyło do akcji na Wil-
no (kryptonim „Ostra Brama”), po której zostało rozbrojone przez Sowietów 18 lipca 
1944 r.

Rajd 2. Zgrupowania AK trwał łącznie ok. tygodnia, licząc od momentu wyjścia z te-
renu bazowego, prawdopodobnie wieczorem 25 czerwca, do powrotu rankiem 2 lipca 
1944 r. W jego trakcie partyzanci pokonali trasę o długości ok. 120 km. Akcję podzielić 
można na trzy fazy, z których pierwszą (25–27 czerwca) był atak na Podbrzezie, będą-
cy najwyraźniej próbą zniszczenia litewskiego oddziału odpowiedzialnego za zbrodnię 
w Glinciszkach. W fazie drugiej (28–30 czerwca) grupa rajdowa dokonała przemarszu 
przez gm. Janiszki, położoną po litewskiej stronie przedwojennej granicy, stosując środ-
ki represyjne wobec części miejscowej ludności cywilnej (m.in. rozstrzeliwania i rekwi-
zycje). Ostatnia faza (30 czerwca – 2 lipca) to przemarsz powrotny na teren macierzysty 
zgrupowania, kiedy to doszło do walki z niemieckim konwojem.

Skutki całej akcji okazały się odmienne od założeń. Atak na umocniony punkt opo-
ru w Podbrzeziu zupełnie się nie powiódł. Cel tego ataku okazał się zresztą chybio-
ny z uwagi na wcześniejszą zmianę załogi z litewskiej na niemiecko-węgierską. Przy-
niósł on za to straty własne (1 zabity oraz 1 ranny) i zużycie amunicji. Wynikiem akcji 
na Podbrzezie było natomiast zabicie miejscowego litewskiego urzędnika gminnego. 
Przemarsz po litewskim pograniczu niewątpliwie miał zastraszyć miejscową ludność. 
Jednak i w tym przypadku działanie to było spóźnione i wtórne wobec wcześniej-
szej, jeszcze brutalniejszej akcji odwetowej 5. Brygady AK. Z tego powodu poszuki-
wania miejscowych szaulisów nie przyniosły wielkich sukcesów, albowiem jednostki 
obciążone antypolską działalnością i ich rodziny zawczasu wyjechały lub się ukryły. 
W rezultacie akcja represyjna odbiła się częściowo na przypadkowych osobach, które 
pozostały na miejcu, nie spodziewając się wrogiego potraktowania. Łącznie w czasie 
ekspedycji zabito przypuszczalnie nie mniej niż 13 cywilów360. Apogeum represji na-
stapiło rankiem 29 czerwca 1944 r., w uroczyście obchodzonym przez katolików dniu 
św. apostołów Piotra i Pawła.

W niektórych przypadkach partyzanci brali wytypowane osoby za przewodników, 
maskując w ten sposób zamiar dokonania egzekucji. Rozstrzeliwali je wkrótce po wy-
prowadzeniu poza wieś lub zabudowania361. We wspomnieniach uczestników akcji od-
wetowej powtarza się także informacja o zabijaniu podejrzanych przy próbie ucieczki. 
W takich okolicznościach zastrzelono młodego mężczyznę, prawdopodobnie Józefa 

359 SPP, B.I.11.2, Adamski Bolesław; R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK..., s. 149; H. Piskunowicz, Działal-
ność zbrojna Armii Krajowej w pierwszej połowie 1944 roku na Wileńszczyźnie [w:] Rok 1944 na Wileńszczyźnie..., 
s. 173, 176; M. Potocki, Między Dźwiną..., s. 91–92; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 137–
–138; A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 99–101; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 264.
360 Bezpodstawne jest twierdzenie, że odwetowy rajd 2. Zgrupowania AK zakończył się zabiciem kilkudziesięciu 
osób. Najprawdopodobniej na konto zgrupowania „Węgielnego” zaliczone zostały ofiary wcześniejszej akcji repre-
syjnej 5. Brygady AK (T. Balbus, „Jurandowcy”..., s. 192). Zupełną nieprawdą jest natomiast, jakoby w czasie tej 
akcji nie padł ani jeden strzał (R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 139; idem, Keršto akcija..., s. 26).
361 Relacja Wandy Bankauskienė (siostry zabitego Józefa Weryka), 19 VI 2010 r.; List Agnė Gasparavičienė (pra-
wnuczki zabitego Piotra Juchniewicza) do autora, 14 IX 2011 r.; Relacja Stefanii Žverėlienė-Vokietienė (żony zabi-
tego Kazysa Žverelė), 19 VI 2010 r.
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Weryka ze Stebuliszek, wziętego jako przewodnika przez 23. Brygadę AK362. Przy pró-
bie ucieczki miał być też zastrzelony mężczyzna wykryty w jednej ze stodół, prawdopo-
dobnie leśnik Klemensas Kekys w Kumańcach363.

Na uwagę zasługują dwa podobne do siebie zajścia z udziałem kawalerzystów 
4. Brygady AK. Po wyjściu oddziału z Daczyszek jeden z konnych partyzantów po-
wrócił do wsi i wziął za przewodnika Kazysa Žverelė, którego zastrzelił za najbliższym 
pagórkiem, kilkaset metrów za osadą364. Partyzant „Farys” opisał w swoich wspomnie-
niach podobny przypadek, 2 km dalej, we wsi Kumańce. Po wyjściu z tej wsi dowódca 
4. Brygady AK rozkazał jednemu z jeźdźców, pchor. Antoniemu Dubaniewiczowi „Żbi-
kowi”, aby powrócił do opuszczonego niedawno gospodarstwa. Wykonując polecenie, 
pchor. „Żbik” miał wówczas rzekomo zastrzelić próbującego uciekać gospodarza, który 
nie zatrzymał się na wezwanie365.

Okoliczności te każą brać pod uwagę ewentualność, że z braku konkretnych zarzu-
tów wobec niektórych osób, mogła być stosowana metoda ich skrytych zabójstw, bez 
obecności zbędnych świadków, także spośród członków oddziału. Dawało to teoretycz-
ną możliwość fikcyjnego zgłaszania takich przypadków jako zastrzelenia podejrzanych 
„przy próbie ucieczki”.

Taka metoda zabójstwa nie byłaby niczym wyjątkowym w wojnie toczonej wówczas 
na Wileńszczyźnie. Powszechnie wiedziano o stosowaniu tej metody przez litewską po-
licję366. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno we wspomnieniach367, jak i w meldun-
kach polskiego podziemia. 29 kwietnia 1944 r. koło Czarnego Boru zabity został przez 
litewskich policjantów Władysław Dawidowski: „Policjanci zatrzymali go na drodze, 
przeprowadzili rewizję, a znalazłszy pieniądze, zaczęli go niemiłosiernie bić, a gdy 
upadł, zastrzelili. Na posterunku zaś złożyli raport, że zastrzelili go, gdyż uciekał”368.

Zastraszenie mieszkańców, poza samymi egzekucjami, partyzanci osiągnęli także 
brutalnym postępowaniem, przesłuchaniami i groźbami369. Elementem karania ludno-
ści było rekwirowanie zaopatrzenia oraz wyjątkowo dolegliwe dla rolników odbieranie 
koni370. Konfiskowano też garderobę, zwłaszcza niezbędne partyzantom buty. W trakcie 
przeprowadzanych przeszukiwań i rekwizycji występowało ryzyko indywidualnych kra-
dzieży cennych przedmiotów przez partyzantów. Trudno określić skalę tego zjawiska, 
ale wątek taki pojawia się we wspomnieniach świadków371. Karanie materialne przy-

362 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23; Z. Cis-Bankiewicz, Wilno – Kaługa..., s. 7–8.
363 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 127.
364 Relacja Stefanii Žverėlienė-Vokietienė (żony Kazysa Žverelė), 19 VI 2010 r.
365 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 127. W rzeczywistości do zabójstwa gospodarza w Ku-
mańcach nie doszło.
366 T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 27.
367 „[...] robiło się to w ten sposób, że agenci saugumasa aresztowali takiego faceta i wioząc drogą przez las, kazali 
mu »uciekać« i zabijali w czasie tej rzekomej ucieczki. Sprawa odbywała się bez sądu i zbędnego zachodu” (Zbio-
ry prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Z. Czernik, Wspomnienia, mps, s. 49).
368 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sprawozdanie za okres od 
1 do 31 maja 1944 r., k. 207.
369 W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83; A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 95–96.
370 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23–24.
371 A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada..., s. 96; W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83. Próbę przywłaszczenia so-
bie zegarków przez podwładnych udaremnił dowódca 4. kompanii 23. Brygady AK ppor. Waldemar Żaba „Bocian” 
– po zakończeniu rekwizycji przeszukał plecaki żołnierzy.
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bierało czasem postać całkowitej konfiskaty żywności i inwentarza żywego, ewentual-
nie dewastowania dobytku (niszczenia ubrań, zapasów żywności), w skrajnej postaci 
– także palenia zabudowań372. Potwierdzają to wspomnienia partyzantów z 23. Brygady 
AK: „Na południe od nas niebo nocami czerwieniło się łunami – to używały pozostałe 
brygady, które trafiły na bardziej rdzenną ludność litewską”373. „Po wkroczeniu na Litwę 
widzieliśmy łuny pożarów na horyzoncie – tak buszowały nasze inne brygady, wykonu-
jąc swe zadania”374. Podobną wzmiankę odnaleźć można we wspomnieniach partyzanta 
4. Brygady AK: „Była to straszna noc, paliły się domy, stodoły, bydło ryczało, słyszałem 
wybuchy, detonacje, co pewien czas strzały”375. 

Opisywane pożary miały miejsce prawdopodobnie nocą z 28 na 29 czerwca 1944 r. 
i mogły być widoczne z odległości kilku kilometrów. Wzmianki partyzantów 23. Bry-
gady AK o łunach widocznych na horyzoncie wskazują, że ich sprawcą była raczej są-
siednia, 4. Brygada AK. Co charakterystyczne, wzmianka partyzanta 4. Brygady AK nie 
operuje już pojęciem łuny na horyzoncie, tylko konkretną informacją o tym, iż paliły się 
domy i stodoły, co oznacza, że mógł je obserwować z bliska. Brak informacji o tym, by 
partyzanci AK palili wówczas całe wsie, raczej dotyczyło to pojedynczych zagród lub 
budynków.

Ekspedycja nie miała też spodziewanego wydźwięku propagandowego. Przede 
wszystkim została przysłonięta spektakularnymi działaniami wojennymi na fron-
cie wschodnim. Poza tym trudno było się chwalić przed społeczeństwem nieudanym 
atakiem na Podbrzezie albo rozstrzelaniem grupy rolników koło Janiszek. Można się 
wręcz zastanawiać, czy akcja ta nie pogorszyła wizerunku Armii Krajowej i państwa 
polskiego w oczach ludności, którą w gm. Janiszki stanowili w większości Polacy. 
Ogólny bilans rajdu został nieco poprawiony w wyniku walk z Niemcami w czasie mar-
szu powrotnego, kiedy to zabito ogółem 6 przeciwników, 2 raniono, a 11 rozbrojono. 
Łączne straty własne zgrupowania w czasie rajdu wyniosły, według dostępnych źródeł, 
1 zabitego i 3 rannych. Głównym jednak kosztem przeprowadzenia ekspedycji karnej 
stała się strata kilku bezcennych dni, i to tuż przed przełomową bitwą o Wilno. Pozo-
stałe oddziały Okręgu Wileńskiego AK wykorzystały ten czas na dozbrojenie się w in-
tensywnie organizowanych zasadzkach na szosach, co pozwoliło na zmobilizowanie 
większej liczby ochotników przed generalną bitwą. Potwierdzeniem celowości takich 
działań był zresztą sukces grupy „Węgielnego” odniesiony w walce na szosie 1 lip- 
ca 1944 r.

Z powodu ograniczonej liczby źródeł i znacznego upływu czasu ustalenie komplet-
nej listy imiennej ofiar ekspedycji karnej zgrupowania mjr. „Węgielnego” napotyka 
na pewne trudności, podobnie zresztą jak próba dokonania bilansu wcześniejszej akcji 
odwetowej 5. Brygady AK. W obu przypadkach występują niekorzystne czynniki, jak 
duża dynamika opisywanych wydarzeń oraz ich rozproszenie na znacznym obszarze, nie 
można w związku z tym wykluczyć, że ofiar było w rzeczywistości więcej. Większość 

372 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 129; C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 7–8; 
W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83; L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23.
373 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23–24.
374 W. Żaba, Wspomnienia seniora..., s. 83.
375 Relacja Aleksandra Płanowa „Tomcia” [w:] Od Naroczy do Niemna..., s. 104.
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osób cywilnych zabitych przez partyzantów ZAK 2 została pochowana na cmentarzu 
parafialnym w Janiszkach w dniach 30 czerwca – 2 lipca 1944 r.376

Tab. 4. Lista ofiar ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK 24–30 czerwca 1944 r.377

Lp. Data 
śmierci Miejsce śmierci Nazwisko i imię Wiek Informacje 

dodatkowe

1 27 VI nieznane Marcinkevičius Jonas 45 lat urzędnik gminy 
Podbrzezie

2 28 VI Graużynie Życzko Mateusz (Žička Matas) 55 lat rolnik

3 28 VI Graużynie Józefianiec Justyn (Juozapėnas 
Justinas) 18 lat rolnik

4 29 VI Stebuliszki Weryk Józef (Verikas Juozapas) 22 lata rolnik

5 29 VI Żowgiady Rackiel Medard (Rackelis 
Medardas) 18 lat rolnik

6 29 VI folwark 
Jodzieniany Markauskas Klemensas 16 lat rolnik

7 29 VI Kumańce Kekys Klemensas 21 lat leśnik

8 29 VI Daczyszki Žverelė Kazys 34 lata robotnik rolny

9 29 VI folwark Żejmy Juchniewicz Piotr (Juknevičius 
Petras)

ok. 45 
lat rolnik

10 29 VI? Janiszki Baronas Jonas 35 kowal

11 30 VI Malinowo Pruński Józef (Prunskas 
Juozapas) 27 lat rolnik

12 1 VII Malinowo Šinkūnas Juozas 42 lata
były litewski 
policjant gra-
niczny

13 N.N. mężczyzna 
zabity przez 
oddział 
ppor. „Fakira”

Źródła: LVIA, F. 2000, Ap. 15, S. VT. 18, k. 86–86v, Akt zgonu Jonasa Marcinkevičiusa, 21 IX 
194; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, 
s. 28v–32, wpisy nr 36–40 i 42–45; OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, k. 254, List Mariana Piotrowskiego, 
[b.d.]; C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 7–8; E.W. Łopatto, Byle na Zachód..., s. 14.

Charakterystycznym elementem odróżniającym akcję represyjną 2. Zgrupowania AK 
od działań odwetowych 5. Brygady AK było konsekwentne przestrzeganie zasady niety-
kalności kobiet i dzieci, co zapowiedziane zostało przed akcją w ulotce „Węgielnego”378. 

376 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 28v–32, wpisy 
nr 36–40 i 42–45.
377 W zestawieniu nie ujęto strat zadanych Niemcom 1 VII 1944 r.
378 Litwini, ulotka sygnowana podpisem dowódcy 2. Zgrupowania AK mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgiel-
nego”, [b.m. i d.] [w:] J. Boradyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze..., fot. 74: „Nie będziemy jak wy mordować bez-
bronne kobiety i dzieci”.
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Ofiarami represji stali się przeważnie miejscowi rolnicy, znaczą część zaś (5 osób) sta-
nowili ludzie bardzo młodzi, liczący sobie 16–22 lata.

Rozróżnienie pomiędzy akcją oddziału rtm. „Łupaszki” a ekspedycją mjr. „Węgiel-
nego” jest o tyle istotne, że w dotychczasowej literaturze przedmiotu traktowane były 
one niekiedy jako działanie wspólne379. Nie dostrzega się m.in. kilkudniowego odstępu 
pomiędzy obydwiema akcjami.

W czasie rajdu 2. Zgrupowania AK partyzanci rtm. „Łupaszki” obozowali w okoli-
cach Sużan, działając w terenie poszczególnymi pododdziałami. 28 czerwca 1944 r. plu-
ton kawalerii w sile 25 jeźdźców, prawdopodobnie z 2. szwadronu, pojawił się w okolicy 
Dubinek, wizytując miejscowego proboszcza ks. Jonasa Žvinysa380. W zbliżonym czasie 
pododdział kawaleryjski AK zarekwirował konia gospodarzowi Janowi Czerniawskie-
mu w pobliskich Moraliszkach381. Pobór koni na litewskim pograniczu prowadził także 
3. szwadron 5. Brygady AK. Natomiast 29 czerwca 1944 r. 1. szwadron i 3. plutonu 
1. kompanii szturmowej dokonały wypadu na Podbrodzie, czego wynikiem było wciele-
nie do własnych szeregów grupy 19 Polaków z Organizacji Todta oraz zdobycie cekae-
mu w miejscowym tartaku382.

Obydwie akcje odwetowe oddziałów AK na terenie Republiki Litewskiej przyniosły 
ogółem nie mniej niż 81 ofiar śmiertelnych383, a także wielu rannych, pobitych i po-
szkodowanych materialnie. Czy jednak obrazuje to całokształt polskiego rewanżu za 
Glinciszki? Zdecydowanie nie, ponieważ oprócz dwóch akcji bezpośrednich należy brać 
pod uwagę także działania odwetowe innych oddziałów wileńskich AK prowadzone po 
20 czerwca 1944 r. w stosunku do Litwinów. Bezlitośnie traktowani byli odtąd zwłasz-
cza członkowie litewskich formacji policyjnych i wojskowych na służbie niemieckiej. 
Na przykład 30 czerwca 1944 r. w zasadzce pododdziałów 1. i 3. Brygady AK na szosie 
Wilno–Michaliszki w pobliżu Kotłówki wzięto 7–9 jeńców litewskich. Zostali oni upro-
wadzeni przez partyzantów z 3. Brygady AK i na najbliższym postoju rozstrzelani384. 

379 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 85–87; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 442–443.; K. Tar-
ka, 5. Brygada Śmierci „Łupaszki”... Ówczesne działania AK na Litwie określane są też jako jedna operacja odwe-
towa, przebiegająca w dwóch fazach lub częściach (H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 56; A. Karbowiak, 
Konflikt polsko-litewski..., s. 249; P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 64). Inni autorzy pokreślają odrębność obu 
akcji (R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 135–139; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 246–247), chociaż niektó-
rzy błędnie podają, że zostały one przeprowadzone w tym samym czasie(K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupasz-
ka”, „Młot”..., s. 16).
380 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 28 VII 
1947 r., k. 16; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 143–146; Armija krajova..., s. 79. Według wspomnień ks. Jo-
nasa Žvinysa, dowódca polskiego oddziału konnego był w stopniu podchorążego, a wśród jego podkomendnych 
znajdował się m.in. kpr. „Topól” (zapewne Zbigniew Urbanowicz „Topol” z kawalerii 5. Brygady AK).
381 Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.
382 SPP, B.I.11.1, Adamowicz Tadeusz „Starowola”; C. Barzdo-Szulichowski, Z Organizacji Todt do „Łupaszki”..., 
s. 7–8; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 16; E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada..., 
s. 31; H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 57; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Maks i Aldona..., 
s. 146–147, 160–161; SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 16.
383 Oczywistą pomyłką wydaje się stwierdzenie jednego z autorów o 200 ofiarach akcji odwetowej AK na Litwie 
w czerwcu 1944 r. (A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...). Nieprawdziwe jest także stwierdzenie o ponad 150 osobach 
zabitych w czasie odwetu AK w rejonie malackim i uciańskim, sformułowane w jednym z litewskich filmów doku-
mentalnych (Armija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis...).
384 AAN, Akta Zygmunta Kłosińskiego, t. 64, Wiktor Jagoda, Akcja Ławaryszki; ibidem,Władysław Markowski 
„Dżumba”, Wspomnienia z wileńskich lasów; ibidem, Relacja Romualda Łucewicza „Hansa”; H. Siemaszko, Pere-
grynacje Zabużanina, Bydgoszcz 2008, s. 62.
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Co niezwykle charakterystyczne, równocześnie zwolniono wziętych w tej samej ak-
cji jeńców łotewskich385. Egzekucja została dokonana na podstawie rozkazu dowódcy 
3. Brygady AK por. Gracjana Fróga „Szczerbca”, który nakazał rozstrzeliwanie wszyst-
kich jeńców litewskich w odwecie za zbrodnię w Glinciszkach386. Do tej pory polscy par-
tyzanci rutynowo zwalniali jeńców litewskich po rozbrojeniu i rozmundurowaniu. Postę-
powali tak podczas likwidowania posterunków litewskiej policji zimą i wiosną 1944 r. 
oraz po walkach z LVR pod Graużyszkami, w Murowanej Oszmiance i Tołminowie 
w maju 1944 r. Zarządzenie dowódcy 3. Brygady AK wydane zostało przypuszczalnie 
na podstawie wzmiankowanego już wcześniej rozkazu nr 1 komendanta okręgu „Wilka” 
z 25 czerwca 1944 r., nakazującego niszczenie wszelkich oddziałów nieprzyjacielskich 
odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Przypadek ten mógł nie 
być jedynym, aczkolwiek AK w tym czasie nie zwalczała już tak intensywnie formacji 
litewskich na służbie niemieckiej, gdyż były one wycofywane z Wileńszczyzny na za-
chód przed zbliżającym się frontem.

Przypuszczalnie ostatnim akcentem polskiego rewanżu na Litwinach, w tym także 
za Glinciszki, były zajścia, do których doszło w samym Wilnie w trakcie lipcowej bitwy 
o miasto i bezpośrednio po jej zakończeniu. Już w końcu czerwca 1944 r. dawało się za-
obserwować w mieście falę wzburzenia wywołanego zbrodnią w Glinciszkach387. Silny 
oddźwięk musiało wywołać wspomniane wcześniej obwieszczenie „Wilka” z 24 czerw-
ca 1944 r., informujące o zbrodni i podjętych przez AK działaniach odwetowych, oraz 
publikacje w polskiej i litewskiej prasie konspiracyjnej. W prasie polskiej formułowano 
m.in. daleko posunięte wnioski polityczne, poczynając od konieczności ostrego zapro-
testowania na arenie międzynarodowej przeciwko zbrodniczej działalności Litwinów, 
a kończąc na postulacie ukarania Litwy długotrwałą powojenną okupacją miedzynaro-
dową, mającą służyć gruntownej „resocjalizacji” litewskiego społeczeństwa: „Wszystko 
bowiem wskazuje, że dusza litewska jest zwyrodniała i chora. Do jej wyleczenia nale-
ży zastosować daleko idące środki”388. Nawoływano też wprost do natychmiastowego 
i bezwzględnego rewanżu: „Zbrodnia glinciska nie może ujść bezkarnie. [...] Dość już 
cackania się z tymi umundurowanymi zbirami litewskimi! Dość już tej oszczędzającej 
ich łagodności, która nie wywiera żadnego dodatniego skutku, a w oczach litewskich 
uchodzi za objaw niemocy i słabości! Litwinom widocznie imponuje tylko pięść i siła. 

385 Relacja Wiktora Jagody „Brzozy” [w:] Szczerbcowa Brygada (Wspomnienia z wileńskich lasów 1943–1944), 
oprac. T. Pszczołowski, [b.m. i d.], mps, s. 303–304: „Do niewoli wzięliśmy 14 siepaczy litewskich i Łotyszów. [...] 
Przed nami pojechał do oddziału »Dżumba« [Władysław Markowski „Dżumba”, zastępca dowódcy 2. kompanii 
3. Brygady AK – przyp. P.R.]. Przebrał się za chłopa i na rowerze szczęśliwie dotarł do »Szczerbca«. Zameldował 
o akcji i zapytał, co robić z jeńcami. No a »Szczerbiec«, jak »Szczerbiec«: »Litwinów zlikwidować, Łotyszów wy-
puścić«”.
386 Relacja Edwarda Ryśnika „Pantery” [w:] Szczerbcowa Brygada..., s. 304–305: „Zatrzymaliśmy się w Cudzenisz-
kach i tam powrót »Dżumby« przypieczętował los jeńców. Dotychczas z reguły wszystkich wziętych do niewoli roz-
brajało się, rozbierało z mundurów, butów i w bieliźnie – o ile ją oczywiście jeniec posiadał – puszczano wolno.
Tak było, dopóki nie doszły nas słuchy o okrucieństwach Litwinów spod znaku Plechawiciusa, którzy z okropnym 
sadyzmem mordowali Polaków. Wreszcie masakra ludności polskiej w Święcianach [Glinciszkach – przyp. P.R.] 
w 1944 r. zadecydowała. »Szczerbiec« wydał rozkaz, że w odwecie za wyczyny litewskich hitlerowców należy każ-
dego wziętego do niewoli Litwina rozstrzelać. [...] wyprowadzono jeńców litewskich (blisko 10 osób) za wieś i roz-
strzelano”.
387 AAN, 202/III/34, t. 2, k. 493.
388 Bestialska zbrodnia Litwinów..., s. 3.
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Niechaj więc już raz wreszcie zacznie działać ta siła, która zaprowadzi ład i porządek 
w tej części Polski”389.

Propaganda litewska nie oddawała pola i również podtrzymywała nastrój konfron-
tacji. W ostatnim tygodniu czerwca 1944 r. w Wilnie i innych miejscowościach została 
rozpowszechniona odezwa do litewskich urzędników, policji i społeczeństwa, w której 
„stanowczo wystąpiono przeciwko polskiemu terrorowi i zachęcano do podjęcia sto-
sownej akcji”. Postulowano w niej m.in. bojkot sprzedaży żywności Polakom przez 
litewskich rolników390. Konspiracyjna prasa litewska zagrzewała do postaw radykal-
nych: „Realne wydarzenia rozpraszają wszelkie iluzoryczne wizje i zaufanie do obcych. 
Nikt nam nie pomoże i nikt nas nie ocali. Ani sprzyjanie okupantom, ani bierne czekanie 
na zwycięstwo demokracji, ani układ z Polakami. [...] Dosyć miękkiego serca, bądźmy 
bliżej wojskowej surowości i radykalizmu! Już wystarczająco nasycono się naszą ule-
głością i dobrocią. Czy byliśmy za to kiedykolwiek przez obcych zrozumiani i docenie-
ni? Nigdy. Wróg bardziej liczy się z tymi, którzy mają siłę, i bardziej ich docenia”391.

Jednocześnie prowadzono wśród Polaków działania dezinformacyjne. Kolportowano 
na mieście ulotki w języku polskim zarzucające „polskim bandytom” bestialskie wymor-
dowanie „niewinnej i spokojnej ludności litewskiej w Glinciszkach i Podbrzeziu”392.

Na fali eskalacji wzajemnej wrogości doszło w Wilnie do aktów odwetu na Litwi-
nach ze strony AK. Wypadki te miały miejsce w dniach 7–15 lipca 1944 r., czyli w prze-
łomowym okresie walk o miasto i w pierwszych dniach po bitwie393. Poza udziałem 
w regularnych walkach polskie oddziały powstańcze zwracały wówczas także uwagę 
na podejrzanych cywilów i czasem zatrzymywały rzeczywistych lub domniemanych 
współpracowników niemieckich władz okupacyjnych. Na przykład na Zwierzyńcu żoł-
nierze AK rozstrzelali zatrzymanego w jednym z domów sześćdziesięcioletniego lekarza 
z Kowna Irlikisa oraz dwóch litewskich studentów. Kilkoro innych Litwinów (w tym 
dwoje aresztowanych lekarzy z pobliskiego szpitala Czerwonego Krzyża) również za-
mierzano rozstrzelać, ale zaniechano tego, m.in. dzięki temu, że wstawili się za nimi 
miejscowi Polacy394. Nie wiadomo, na jakiej podstawie niektórzy litewscy autorzy twier-
dzili, jakoby Polacy rozstrzelali w tym okresie na Zwierzyńcu aż 60 Litwinów395, w skali 
całego miasta znanych jest bowiem zaledwie kilka tego rodzaju konkretnych zdarzeń. 

Wobec tak skromnej podstawy faktograficznej trudno jest oszacować rzeczywistą 
skalę zjawiska, a jeszcze trudniej uchwycić jego istotę. Nie wiadomo na przykład, czy 

389 Ibidem.
390 „Lietuvių fronto biuletenis” 1944, nr 25, s. 3–4.
391 Prieš akis sunkūs egzaminai..., s. 2.
392 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
393 Szerzej o udziale AK w bitwie o Wilno w: R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK...; J. Wołkonowski, Okręg 
Wileński..., s. 266–276; P. Niwiński, Garnizon konspiracyjny..., s. 112–153; P. Rokicki, Oddziały wileńskie w opera-
cji „Ostra Brama”, referat wygłoszony na spotkaniu Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego „Gro-
ta” w Warszawie 7 VII 2004 r. (http://klub-generalagrota.pl/portal/kg/45/49/?poz=3&update=1, dostęp 14 V 2014).
394 Armija krajova..., s. 113–114; A. Bubnys, Armija Krajova Rytų Lietuvoje, „Atgimimas” 1989, nr 22, s. 4–5; 
P. Dundulienė, Moje Wilno [w:] Europa nieprowincjonalna. Non-provincial Europe. Przemiany na ziemiach wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, Wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 1772–1999), red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999, s. 755–756; Wypowiedź Danuty Ciesielskiej 
w trakcie dyskusji [w:] Rok 1944 na Wileńszczyźnie..., s. 241–242; D. Ciesielska „Ślepowron”, Konspiracja wileń-
ska, „Wiano. Trybuna akowców wileńskich” 1990, nr 7, s. 4.
395 Armija krajova..., s. 114.
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rozstrzeliwania dokonywane były na podstawie konkretnych dowodów pracy dla wroga, 
czy też decydująca była sama narodowość ujętych osób, w związku z dość powszech-
nym postrzeganiem wszystkich Litwinów jako niemieckich kolaborantów. Nie wiadomo 
również, czy owe działania prowadzone były w ramach szerzej zakrojonej akcji, czy 
też stanowiły oddolną inicjatywę poszczególnych dowódców lub szeregowych żołnierzy 
AK. Można się jedynie domyślać, że zjawisko to wynikało z kumulującej się od 1939 r. 
w społeczeństwie wileńskim potrzeby rewanżu na litewskich prześladowcach, którą 
podsyciła w ostatnim czasie informacja o zbrodni w Glinciszkach396.

Jednym z litewskich autorów, którzy dostrzegli związek między akcjami represyjny-
mi AK w okolicach Dubinek a przypadkami rozstrzeliwań Litwinów w Wilnie w lipcu 
1944 r., był dr Juozas Lebionka. Nie sposób jednak zgodzić się z jego interpretacją, że 
zbrodnia w Dubinkach była dla AK próbą generalną przed rozprawą z Litwinami w Wil-
nie, podczas której Polacy ćwiczyli się w zabijaniu Litwinów397.

Otwarta pozostaje natomiast kwestia, czy w tym samym okresie nie doszło także do 
kolejnych przypadków zabójstw Polaków ze strony litewskich formacji policyjnych albo 
ze strony litewskiego podziemia, co wpisywałoby się w scenariusz wzajemnych aktów 
odwetu. Wiadomo o kilku tego typu usiłowaniach. O zajściu charakterystycznym dla 
atmosfery tego czasu wspominał por. Janusz Kozakiewicz „Jeremiasz”, który w pierw-
szych dniach lipca 1944 r. został zatrzymany w cywilnym ubraniu przez litewski oddział 
wycofujący się szosą wiłkomierską z Wilna: „[...] do mnie zbliżył się oficer litewski idą-
cy wraz ze szpicą i zaczął mi wmawiać, że jestem szpiegiem, że partyzantem, pytał, przez 
kogo jestem nasłany itd., itd. Ja mu tłumaczę, że jestem betriebsleiterem [kierownik, 
zarządca znacjonalizowanego majątku rolnego] z majątku obok... nic nie słuchał, zawołał 
trzech żołnierzy, postawili mię pod wierzbą, zarepetowali broń i już się przymierzali, aby 
mnie zastrzelić, gdy oficer machnął ręką, kazał oddać mi rower i pojechałem dalej”398.

Można więc stwierdzić, że w reakcji na zbrodnię w Glinciszkach i Podbrzeziu do-
konaną 20 czerwca 1944 r. przez litewski oddział policyjny na miejscowych Polakach 
doszło zarówno do bezpośrednich aktów odwetu na ludności litewskiej i litewskich od-
działach na służbie niemieckiej – aktów dokonanych przez oddziały partyzanckie AK 
pomiędzy 22 czerwca a 1 lipca 1944 r. na polsko-litewskim pograniczu, jak również 
do podobnych działań o charakterze odwetowym przeprowadzonych równolegle oraz 
w następnych tygodniach przez inne oddziały AK na rozległych terenach Wileńszczy-
zny i w samym Wilnie. Za końcową cezurę tego zjawiska należy przyjąć rozbrojenie 
miejscowych oddziałów AK przez Sowietów, rozpoczęte 17 lipca 1944 r. Do tego czasu 
w rewanżu za śmierć 39 Polaków zostało zabitych ponad 90 Litwinów, w przytłaczającej 
większości także cywilów. Wydarzenia z końca czerwca i pierwszej połowy lipca 1944 r. 
stanowiły kulminacyjny moment eskalacji polsko-litewskiego konfliktu.

396 Warto nadmienić, że podobne samosądy odnotowano w lipcu 1944 r. także we Lwowie, po zajęciu części mia-
sta przez miejscowe oddziały Armii Krajowej. Szacuje się, że zabitych zostało wówczas kilkudziesięciu Ukraińców 
(G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, s. 331). Sa-
mosądy dokonywane przez pojedynczych żołnierzy i oddziały liniowe AK na niemieckich kolaborantach i volks-
deutschach miały też miejsce, i to na poważną skalę, w czasie powstania warszawskiego (J. Marszalec, Ochrona po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 292–298).
397 J. Lebionka, Dubingių žudinių pienkiasdešimtmetis, „Voruta” 1994, nr 24 (162), s. 3.
398 J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, Inspektorat „E”..., s. 14.
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ANATOMIA ZbRODNI

Pogranicze polsko-litewskie epoki konfliktu

Przy rozważaniach na temat przyczyn zbrodni w Glinciszkach i Dubinkach z połowy 
1944 r. nieuniknione jest odniesienie się do historii wcześniejszego półwiecza konfliktu 
polsko-litewskiego1. Niezbędne jest zwłaszcza naświetlenie wzajemnych relacji na tere-
nie, na którym do tych zbrodni doszło, czyli na polsko-litewskim pograniczu etnicznym, 
językowym i państwowym w północnej części Wileńszczyzny. Ze swej natury pogra-
nicze to było strefą ścierania się obu żywiołów i miejscem, gdzie w sytuacji zapalnej 
w pierwszej kolejności dochodziło do konfrontacji. W czasie zaś eskalacji konfliktu, np. 
podczas walk w październiku i listopadzie 1920 r., stawało się ono obszarem frontowym. 
Tutaj zostały stoczone najkrwawsze polsko-litewskie boje, pod Giedrojciami i Szyrwin-
tami. W kolejnych latach zaś wzdłuż pasa neutralnego rozdzielającego obie strony tliła 
się jeszcze pomiędzy litewskimi i polskimi bojówkami oraz formacjami wojskowymi 
i policyjnymi wojna partyzancka o niewielkim nasileniu2.

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obszar sąsiadujących ze sobą gmin Gie-
drojcie, Janiszki, Niemenczyn i Podbrzezie. Do I wojny światowej stanowiły one pół-
nocną część powiatu wileńskiego, a w okresie międzywojennym rozdzielone zostały 
polsko-litewską granicą państwową3.

Antagonizm polsko-litewski ujawnił się w końcu XIX w. wraz z kształtowaniem 
się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i Litwinów, a nasilił się na Litwie 
zwłaszcza w dobie po rewolucji 1905 r. Szczególnie mocno wybrzmiał on na obszarach 
mieszanych językowo i narodowościowo. Jednym z najważniejszych przedmiotów spo-
ru była kwestia języka narodowego w kościele4. Spór ten stał się przyczyną pierwszych 
gwałtownych wydarzeń w miejscowych parafiach, a zwłaszcza najgłośniejszego skan-
dalu – w Janiszkach. Tak zwana sprawa janiska stała się wręcz punktem kulminacyjnym 
pierwszej odsłony polsko-litewskiego konfliktu5.

1 Szerzej o relacjach polsko-litewskich w tym okresie zob.: K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy...; idem, Szki-
ce polsko-litewskie...; K. Górski, Divide et impera...; P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-
-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985; idem, Polska–Litwa...
2 J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939, Katowice 2010, 
s. 361–366; M. Święcicki, Życie na wulkanie, New York 1984 (http://www.pogon.lt/biblioteka-wilenska/446-zycie-
-na-wulkanie.html, dostęp 1 XI 2011).
3 Przez stronę litewską granica ta nie została nigdy uznana.
4 Wspólnym dla wszystkich katolików językiem nabożeństw była wówczas łacina. Spór dotyczył języka narodowego 
w nabożeństwach dodatkowych, języka śpiewów, litanii, czytania ewangelii, kazań, różańca oraz nauczania religii.
5 P. Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycz-
nej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, Kraków 2010, s. 284–

2
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Orędownikami i krzewicielami litewskiego odrodzenia narodowego wśród ludu byli 
zwłaszcza litewscy księża, którzy z końcem XIX w. podjęli walkę z polszczyzną w koś-
ciołach. Także w Janiszkach, w co drugą niedzielę, wprowadzone zostały wówczas ka-
zania i śpiewy w języku litewskim. Na początku 1910 r. wybuchły jednak na tym tle 
czynne protesty polskich parafian, będących w większości. Dochodziło do gorszących 
scen zakłócania pieśni i czytania ewangelii po litewsku, wyrywania modlitewników 
i w rezultacie przerywania nabożeństw. Byli poturbowani i ranni, ucierpiała garderoba, 
a przede wszystkim godność osobista wypychanych siłą z kościoła Litwinów. Po długich 
zabiegach, wobec oddania sprawy przez pokrzywdzonych na drogę sądową, sytuację 
osobiście próbował ratować administrator apostolski diecezji wileńskiej ks. Kazimierz 
Michalkiewicz. W czasie wizyty w parafii 11 kwietnia 1910 r. przeprowadził on plebis-
cyt, który wykazał, że wśród 3 tys. zgromadzonych parafian znalazło się jedynie 49 opo-
wiadających się za językiem litewskim. Pomimo tego wyniku, wychodząc naprzeciw 
nielicznej mniejszości, utrzymano dodatkowe kazania w języku litewskim w niedziele 
i święta oraz dopuszczono śpiewy w języku litewskim6.

Podobnie działo się w sąsiedniej parafii Dubinki, gdzie proboszcz ks. Jan Kunigie-
lis, zwolennik litewskiego odrodzenia narodowego, natrafił na silny sprzeciw polskich 
parafian. W 1910 r. napisali oni skargę do kurii, popartą przez prawie tysiąc osób, w któ-
rej pisali: „[...] My Polacy zostaliśmy obrażeni i znieważeni przez słynnego naszego 
nieprzyjaciela księdza Kunigielisa [...] ksiądz wystąpił z kazaniem litewskim, kazanie 
trwało dwie godziny, ale kaznodzieja nic więcej nie mówił, jak tylko kilkakrotnie po-
wtarzał: – Nie myślcie, że wy Polacy – wy Litwini, przeklęci ci Polacy, nie ma dla nich 
zbawienia. – A po skończeniu kazania ksiądz Kunigielis na czele 5 kobiet na całe gardło 
śpiewał po litewsku, aż póki suma się nie zaczęła [...] Nasza parafia dubińska wcale nie 
zna litewskiego języka i nawet stare osoby go nie pamiętają”7.

Nie lepiej sprawy przedstawiały się w pobliskich Giedrojciach i Sużanach. W Giedroj-
ciach w kwietniu 1910 r. doszło do przekrzykiwania się w czasie śpiewów w kościele i do 
rękoczynów. Trzystu Polaków złożyło pisemny protest w kurii biskupiej. W odpowiedzi 
Litwini z parafii giedrojckiej zwrócili się ze skargą do władz rosyjskich, które 28 czerwca 
1910 r. uwięziły trzech miejscowych Polaków. Kolejne zajścia w Giedrojciach nastąpiły 
rok później i spowodowały kolejną sprawę sądową8. W Sużanach, w okresie posługi 
proboszcza Litwina ks. Franciszka Rasztulisa w latach 1905–1909, również większość 
parafian negatywnie zareagowała na wprowadzenie języka litewskiego. Wśród ponad 
3100 wiernych było bowiem jedynie 50–70 osób mówiących po litewsku9.

Najgłośniejsza sprawa, janiska, również znalazła finał w sądzie. 6 kwietnia 1912 r. 
Izba Sądowa w Wilnie skazała na kary od roku do sześciu miesięcy więzienia ośmiu Po-
laków: ziemian Leona Zajączkowskiego i Jana Iwanowskiego, włościan Józefa Życzkę, 

–287; Szlachcic-Katolik, Sprawa janiska. Przyczyny, przebieg i wypływające z niej wnioski, Wilno 1912.
6 A. Czerniawski, Z powodu artykułów ks. Tumasa, „Kurier Wileński”, 8 (21) XII 1910, s. 1–2; P. Dąbrowski, Na-
rodowa Demokracja..., s. 285; Stosunki litewsko-polskie w Diecezji Wileńskiej i nadużycia Partii Wszechpolskiej. 
Memoriał duchowieństwa litewskiego, Wilno 1913, s. 42–57; Szlachcic-Katolik, Sprawa janiska..., s. 20–33.
7 Cyt. za: M. Gajewski, Nasze podwileńskie ojczyzny, Wilno 2002 (http://www.nasz-czas.lt/Fundacja/Biblioteka/
Podwil_ojczyzn.html, dostęp 14 V 2014).
8 Stosunki litewsko-polskie w Diecezji Wileńskiej..., s. 45–46, 52.
9 M. Gajewski, Nasze podwileńskie...
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Franciszka Szymiańca, Kazimierza Kozłowskiego, Wincentego Politę oraz braci Stani-
sława i Adama Grygasów. Proces nadał szeroki rozgłos konfliktowi narodowościowemu 
rozdzierającemu lokalny Kościół katolicki i obnażył bezradność miejscowej hierarchii, 
nieumiejącej temu zapobiec. Prestiżową porażką Kościoła był fakt, że sprawę rozstrzy-
gano przed sądem rosyjskim, który stał się areną konfrontacji katolickich duchownych. 
Sześciu księży Litwinów zeznawało na procesie janiskim jako świadkowie oskarżenia 
przeciwko grupie księży Polaków występujących jako świadkowie obrony10.

Konflikt na tle języka nabożeństw był pierwszym tak spektakularnym przejawem 
polsko-litewskiego antagonizmu, z poziomu parafii przenoszącego się stopniowo na 
inne obszary życia publicznego. Wydarzenia, które rozegrały się w Janiszkach i okolicy, 
przyspieszyły proces krystalizowania się świadomości narodowej zarówno miejscowych 
Litwinów, jak i Polaków. Dużą część parafian, dalekich często od spraw politycznych, 
a niekiedy zupełnie indyferentnych narodowo, opisywane zajścia zmusiły do opowie-
dzenia się po jednej ze stron sporu11. Wielu z  nich, po raz pierwszy być może, zaczęło 
postrzegać siebie jako Polaków, nie godząc się z daleko idącymi postulatami sąsiadów, 
zwolenników litewskiej emancypacji. Gotowość do obrony tradycyjnego modelu życia 
religijnego wynikała m.in. z głęboko zakorzenionych urazów wyniesionych z okresu 
prześladowań katolicyzmu i polskości na Litwie przez władze rosyjskie po powstaniu 
styczniowym. Akcja litewskich narodowców odebrana została przez wielu jako zamach 
na uświęconą tradycję, idący na rękę władzom rosyjskim. Szczególnie złe wrażenie zro-
biły denuncjacje do rosyjskich organów ścigania, skwapliwie wykorzystane przez Ro-
sjan i zakończone ukaraniem polskich sprawców. Interpretowano to jako wyłamywanie 
się części katolików ze wspólnego dotąd, solidarnego frontu oporu wobec innowiercze-
go zaborcy. Wszystko to podnosiło temperaturę sporu oraz wywoływało akty czynnej 
przemocy i nietolerancji ze strony spokojnych dotąd parafian. Podobnie gwałtownie re-
agowali zresztą wcześniej litewscy katolicy na próby wprowadzania przez niektórych 
księży języka rosyjskiego do nabożeństw. Wówczas również wybuchały ludowe rozru-
chy, np. w 1893 r. w miasteczku Kroże na Żmudzi12.

Kwestia językowa odegrała kluczową rolę w narodowej samoidentyfikacji ludności 
wiejskiej na Wileńszczyźnie. Upowszechnienie się języka polskiego na podwileńskiej 
prowincji nastąpiło w drugiej połowie XIX w.13 Kolejne pokolenia mieszkańców wsi 
coraz chętniej posługiwały się atrakcyjnym kulturowo językiem polskim, co zaowoco-
wało później ich polską identyfikacją narodową. Język polski od dawna był już wówczas 
głównym językiem miejscowych elit – ziemian oraz chrześcijańskiej ludności miejskiej. 
W północnej części powiatu wileńskiego jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 
obserwowano dominującą pozycję języka litewskiego na wsi, natomiast mieszkańcy 
dworów, zaścianków i chrześcijańska ludność lokalnych miasteczek używali głównie 

10 Stosunki litewsko-polskie w diecezji wileńskiej..., s. 55–57; M. Gajewski, Nasze podwileńskie...; Szlachcic-Kato-
lik, Sprawa janiska..., s. 23–43.
11 K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy..., s. 63–64; A. Katilius, Konflikty polsko-litewskie o język nabożeństw 
w mieszanych (polsko-litewskich) parafiach na przełomie XIX i XX wieku [w:] Pozostawione historii..., s. 109– 
–120; K. Okulicz, Brzask, dzień i zmierzch Litwy historycznej [w:] Pamiętnik Wileński, kom. red. H. Chocianowiczo- 
wa, K. Okulicz, F. Wysłouch, Londyn–Łomianki 2010, s. 15.
12 W. Sukiennicki, Pomiędzy Niemcami a Rosją [w:] Pamiętnik Wileński..., s. 131.
13 Szerzej na ten temat zob. H. Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Vilnius 
1995.
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języka polskiego. Interesujących danych dotyczących struktury językowej tych miaste-
czek dostarcza spis mieszkańców przeprowadzony przez starostów włościańskich na za-
rządzenie marszałka szlachty guberni wileńskiej Adama Platera w 1890 r.:

Tab. 5. Struktura językowa (narodowościowa) wybranych miasteczek guberni wileńskiej 
w 1890 r.

Miasteczko
Język/narodowość

Żydzi Polacy Rosjanie Litwini
Giedrojcie 209 (52%) 135 (34%) 9 (2%) 48 (12%)
Dubinki 165 (64,2%) 89 (35%) 2 (0,8%) –
Inturki 200 (61%) 110 (33%) 20 (6%) –
Janiszki 53 (66%) 20 (25%) 7 (9%) –

Źródło: Anonim, Obszar języka litewskiego w gub. wileńskiej [w:] Materiały antropologiczno-ar-
cheologiczne i etnograficzne, t. 3, dz. 2: Dział etnograficzny, Kraków 1898, s. 3–72.

W 1890 r. promieniujący z Wilna język polski upowszechnił się na wsi, aż po mia-
steczko Podbrzezie na północy. Dalej położone gminy, zaczynając od najbliższej gm. 
Glinciszki, miały jeszcze przeważnie charakter litewski, przy czym w samych Glincisz-
kach mieszkało wówczas 86 Polaków i 20 Litwinów. W ciągu następnych dwóch–trzech 
dekad język polski rozprzestrzenił się dalej na północ i stał się głównym językiem do-
mowym ludności wiejskiej aż po Giedrojcie, oraz w sąsiednich parafiach, m.in. Dubinki 
i Janiszki14.

Cennym materiałem pozwalającym na rekonstrukcję obrazu struktury narodowoś-
ciowej fragmentu opisywanego pogranicza jest spis wiernych parafii rzymskokatolickiej 
w Giedrojciach z 1912 r., obejmujący informacje o ich narodowości15. Dokument ten 
powstał w szczególnym momencie dziejowym, a mianowicie w okresie gorącego kon-
fliktu polsko-litewskiego o język nabożeństw dodatkowych w miejscowym kościele. 
Wspomniany spis obejmuje łącznie ponad 5600 wiernych, z których 46 proc. odno-

14 Zmiany narodowościowe zachodzące w parafii Giedrojcie w latach 1890–1912 zaobserwować można na przy-
kładzie wybranych miejscowości. We wsi Poszyle w 1890 r. mieszkało 32 Litwinów i 30 Polaków, a w 1912 r. 
12 Litwinów i 44 Polaków. We wsi Janczury w 1890 r. mieszkało 70 Litwinów i 10 Polaków, a w 1912 r. 23 Litwinów 
i 28 Polaków. Natomiast we wsi Liczuny w 1890 r. mieszkało 97 Litwinów, a w 1912 r. 123 Polaków i 5 osób bez od-
notowanej narodowości (Anonim, Obszar języka litewskiego..., s. 19; Prochodskije spiski...). Interesujące są w tym 
kontekście spostrzeżenia W. Gizberta z 1910 r.: „Uprawiając sport pieszy, wybrałem się na piechotę ze stacji Pod-
brodzie do odległych od niej o trzy mile Dubinek. [...] Przekonaliśmy się, że na całej przestrzeni, którąśmy przeszli, 
lud wszędzie jest polski, i nie tylko w parafiach dubińskiej i janiskiej, któreśmy częściowo poznali, ale również, jak 
dowiedzieliśmy się od miejscowej ludności, w parafiach sąsiednich: giedrojckiej, mejszagolskiej, sużańskiej, nie-
menczyńskiej i podbrzeskiej. Czy cały lud, który na tym obszernym terytorium jest wszędzie polski (w niektórych 
z wymienionych parafii jest może z parę procent Litwinów), był niegdyś etnograficznie litewskim, nie podejmuję się 
rozstrzygać. [...] Trudno zbadać, jaka krew płynie obecnie w żyłach ludności siedmiu wyżej wymienionych parafii, 
ale jest obecnie faktem, o którym należy pamiętać, iż tu mamy na znacznym terytoryum kraju, zwanego Litwą, całą 
masę polskiej ludności włościańskiej. Fakt ten podkreślam, bo jest on niespodzianką dla tych, co kraj nasz poznają 
nie z bezpośredniej obserwacji, a z mętnych źródeł statystyki urzędowej. Nie tylko na północ od Wilna [...], ale i na 
południe [...] lud miejscowy uważa mowę polską za swój język ojczysty. Umiejętność czytania śród ludu polskie-
go jest dość rozpowszechniona, ale lud czyta tylko z książki do nabożeństwa, bo nie ma nic więcej do czytania [...]” 
(„Ziemia. Tygodnik krajoznawczo-ilustrowany” 1910, nr 40, s. 639). 
15 Prochodskije spiski...
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towanych jest jako Litwini, a 43 proc. jako Polacy. Przy ponad 10 proc. parafian nie 
ma adnotacji o narodowości. Parafia miała więc charakter mieszany, niemal po poło-
wie polsko-litewski, przy czym poza katolikami mieszkało na jej terenie także kilkuset 
Żydów i Rosjan16. Przez parafię przebiegała wówczas wyraźnie dostrzegalna granica na-
rodowościowa polsko-litewska. Zdecydowanie polski charakter miała południowa część 
parafii, a konkretnie obszar na południe od Giedrojć, natomiast część północno-zachod-
nia była zdecydowanie litewska. Centralnie położone miasteczko Giedrojcie oraz część 
północno--wschodnia parafii miały charakter mieszany, stanowiły strefę przejściową. 
W tej właśnie części parafii mieszkało najwięcej osób bez odnotowanej w spisie narodo-
wości, co może sugerować ich niesprecyzowaną jeszcze samoidentyfikację narodową. 
Pęknięcia narodowościowe zaobserwować można w obrębie poszczególnych rodzin, np. 
pomiędzy różnymi pokoleniami. Występowały przypadki, że starsi członkowie rodziny, 
np. dziadkowie, figurowali jako Litwini, a ich dzieci i wnuki jako Polacy. Typowym 
dla pogranicznych terenów zjawiskiem były też mieszane narodowościowo małżeń-
stwa i różnice w wyborach narodowości wśród rodzeństwa. Charakterystyczne było też 
współwystępowanie typowych nazwisk litewskich i polskich, które nie odzwierciedlały 
bynajmniej narodowości ich nosicieli. Wielu miejscowych Litwinów nosiło nazwiska: 
Zaremba, Cybulski, Urbanowicz czy Sobolewski, przy czym nie lituanizowano wów-
czas jeszcze ich formy poprzez dodawanie końcówek -as, czy -is. Część popularnych 
nazwisk (np. Bitowt, Malinowski, Miszkinis, Rynkiewicz, Stankiewicz) noszona była 
zarówno przez rodziny polskie, jak i litewskie. Symptomatyczny może być przykład 
jednej ze wsi, gdzie mieszkało obok siebie m.in. siedem rodzin o nazwisku Zabarowscy 
(lub Zaborowscy). Trzy spośród nich zapisane były w całości jako litewskie, a cztery 
jako polskie17.

W parafii Giedrojcie podział narodowościowy nie pokrywał się też wprost z podzia-
łem stanowym. Wśród właścicieli dworów i folwarków tylko nieznacznie więcej było 
wówczas Polaków niż Litwinów i – analogicznie – wśród mieszkańców wsi Polacy byli 
niewiele mniej liczni niż Litwini. Zdarzały się sytuacje, że właściciele folwarku byli Lit- 
winami, a pozostali mieszkańcy Polakami, czyli dokładnie odwrotnie niż wedle potocz-
nego wyobrażenia18. Jedynie po zaściankach, wśród potomków drobnej szlachty, miesz-
kało w tym czasie dwukrotnie więcej Polaków niż Litwinów.

Istotnym problemem utrudniającym rekonstrukcję struktury narodowościowej ca-
łego badanego obszaru jest brak obiektywnych danych statystycznych. Na wynikach 
poszczególnych spisów ludności z pierwszej połowy XX w. z reguły odciskał bowiem 
swe piętno kontekst polityczny. Jednym z pierwszych był spis ludności przeprowadzony 
przez okupanta niemieckiego 9–11 marca 1916 r. W obwodzie malackim, obejmują-
cym gminy Giedrojcie, Janiszki i Malaty, który znalazł się później prawie w całości 
w niepodległym państwie litewskim, wśród 30 tys. mieszkańców Polacy stanowili około 
połowy ludności (49,3 proc.), a Litwini grupę niewiele mniej liczną (41,4 proc.). W są-

16 Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys, Kaunas 1923, s. 26; 
Wybory do Sejmu w Wilnie, 8 stycznia 1922. Oświetlenie akcji wyborczej i jej wyników na podstawie źródeł urzędo-
wych, opracowane przez Generalny Komisariat Wyborczy, Wilno 1922, s. 167.
17 Prochodskije spiski...
18 Tak było np. w folwarku Giże, gdzie w czerwcu 1944 r. w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK zastrzelony 
został syn litewskich właścicieli folwarku Juozapas Maželis.
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siednim obwodzie szyrwinckim zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała 
się jako Polacy (74,2 proc.), natomiast Litwinów było 19,9 proc.19

Znacznie korzystniej prezentował się polski stan posiadania w świetle wyników spi-
su powszechnego przeprowadzonego trzy lata później, 19 grudnia 1919 r., przez polski 
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. W gminach Niemenczyn, Podbrzezie, Giedrojcie 
i Janiszki narodowość polską miało deklarować 77–97 proc. mieszkańców20. Litwini 
przeważać mieli nieznacznie jedynie w gm. Malaty (44,9 proc. Litwinów i 42,5 proc. 
Polaków), położonej na północ do Giedrojć i Janiszek21. Na tle wcześniejszego spisu 
niemieckiego z 1916 r. spis polski wykazywał w gminach Giedrojcie, Janiszki i Malaty 
łącznie ok. 10–15 proc. więcej Polaków i odpowiednio mniej Litwinów.

Jako potwierdzenie wyników spisu z grudnia 1919 r. traktowane są wyniki wyborów 
do Sejmu w Wilnie z 22 stycznia 1922 r. Wybory te zostały zbojkotowane przez społecz-
ność litewską (ogółem wzięło w nich udział jedynie 8,2 proc. uprawnionych Litwinów), 
a do głosowania poszli głównie Polacy22. W południowej części gm. Janiszki frekwen-
cja wyborcza wyniosła 98 proc.23, w gm. Niemenczyn 70,6 proc., a w gm. Podbrzezie 
87,3 proc. Zarówno wysoka frekwencja, jak i głosy oddane na polskie listy potwierdzały 
wówczas polski charakter tych gmin.

W listopadzie 1920 r., po wygaśnięciu litewsko-polskich walk o Wileńszczyznę 
i ukształtowaniu się na wysokości Jeziora Dubińskiego linii demarkacyjnej rozdzielają-
cej walczące strony, nastąpiło odcięcie gm. Giedrojcie i północnej połowy gm. Janiszki 
od pow. wileńskiego. Po likwidacji pasa neutralnego (przechodzącego przez obie gmi-
ny) w lutym 1923 r. linia demarkacyjna stała się faktyczną granicą między Republiką 
Litewską a Rzecząpospolitą Polską, którą to granicę zatwierdziła Rada Ambasadorów 
15 marca 1923 r. Nie została ona jednak nigdy uznana przez państwo litewskie i nazy-
wana była linią demarkacyjną, a później linią administracyjną. Jej przebieg nie wynikał 
bynajmniej z rzeczywistego rozgraniczenia etnicznego, odzwierciedlał jedynie faktycz-
ny stan posiadania walczących stron w momencie zawarcia rozejmu24. W praktyce po 
obu stronach granicy na tym odcinku mieszkali głównie Polacy. Nowe rozgraniczenie 
miało swoje konsekwencje w zmianach granic gmin i powiatów. Po stronie litewskiej 
gm. Giedrojcie została w większości włączona do pow. wiłkomierskiego, a gm. Janiszki 
(w zasadzie jej północna połowa) do pow. uciańskiego. Południowa część gm. Janiszki, 
która pozostała po stronie polskiej, weszła w skład nowo utworzonej gm. Podbrodzie. 
Natomiast gminy Niemenczyn i Podbrzezie znalazły się w obrębie nowego powiatu wi-
leńsko-trockiego.

W 1923 r. przeprowadzono spis powszechny w Republice Litewskiej, który wykazał 
zdecydowanie mniej Polaków (w gm. Giedrojcie 44,4 proc., w gm. Janiszki 58,5 proc., 
a w gm. Malaty 7,5 proc.) niż spis polski przeprowadzony cztery lata wcześniej, jak 

19 A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR..., s. 30.
20 E. Romer, Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919), 
Lwów–Warszawa 1920, s. 42; Wybory do Sejmu w Wilnie..., s. 107, 167.
21 E. Romer, Spis ludności..., s. 42.
22 Z. Krajewski, Geneza i dzieje wewnętrzne Litwy Środkowej (1920–1922), Lublin 1996, s. 100.
23 Był to czwarty pod względem frekwencji wynik wśród 79 gmin objętych wyborami.
24 W. Rezmer, Likwidacja pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą w lutym 1923 r., „Dzieje Najnowsze” 2006, 
nr 4, s. 31–52.

GLINCISZKI.indd   102 2/2/15   12:19:41 PM



103

też wyraźnie mniej niż spis niemiecki sprzed siedmiu lat25. Poszczególne spisy z tego 
okresu pokazywały dość rozbieżne proporcje pomiędzy ludnością polską i litewską. Dla 
odmiany liczebność pozostałych grupa narodowościowych, głównie Żydów i Rosjan, 
przedstawiana była podobnie, na poziomie 9–11 proc.

Tab. 6. Porównanie wyników spisów ludności z 1916, 1919 i 1923 r. dla gmin Giedrojcie, 
Janiszki i Malaty

Spis ludności Ogółem Polacy Litwini Inni

spis niemiecki z 9–11 marca 1916 r. 
z obwodu Malaty 30 200

14 895 
(49,3%)

12 493 
(41,4%)

2812 (9,3%)

spis polski z 19 grudnia 1919 r. 
z gmin Giedrojcie, Janiszki, Malaty 35 523

ok. 23 497 
(66,2%)

ok. 8805
(24,8%)

ok. 3221
(9,1%)

spis litewski z 17 września 1923 r. 
z gmin Giedrojcie, Janiszki, Malaty 32 371

9151 
(28,3%)

19 566 
(60,4%)

3648 
(11,3%)

Źródła: A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR..., s. 30; Wybory do Sejmu w Wilnie..., s. 167; 
E. Romer, Spis ludności..., s. 42; Lietuvos gyventojai..., s. 25–26.

Porównując wyniki trzech powyższych spisów, należy uwzględnić różnice granic 
poszczególnych jednostek administracyjnych. Jak już bowiem wyżej wspomniano, gm. 
Janiszki z roku 1923 była jedynie północną połową gm. Janiszki z roku 1919. Natomiast 
zarówno obwód Malaty z 1916 r., jak i gm. Giedrojcie z 1923 r. nie obejmowały połu-
dniowej części gm. Giedrojcie z 1919 r., zamieszkanej głównie przez Polaków. Dlatego 
też ich odsetek w roku 1919 był znacząco wyższy w porównaniu z latami 1916 i 1923. 
W naturalny więc sposób przesunięcie na północ granic administracyjnych gmin wpły-
wało na zmianę statystyk narodowościowych. Wyniki litewskiego spisu z 1923 r. były 
powszechnie kwestionowane jako tendencyjne26. Jako argument podnoszono wyniki 
wyborów do litewskiego Sejmu. Na przykład podczas wyborów z 1926 r. w gm. Gie-
drojcie 62 proc. głosów oddanych zostało na polskie listy wyborcze27, chociaż według 
wyników litewskiego spisu z 1923 r. Polaków w gminie miało być jedynie 44,4 proc.28 

25 Lietuvos gyventojai..., s. 25–26.
26 Wyniki spisu powszechnego na Litwie były podważane zarówno przez polskich demografów, jak i przez przed-
stawicieli mniejszości narodowych w litewskim Sejmie. Ci ostatni 15 IV 1924 r. zwrócili się w tej sprawie oficjalnie 
do prezesa litewskiej Rady Ministrów, wyliczając szereg metod, za pomocą których dokonywano fałszerstw, i ilu-
strując je ponad 700 konkretnymi przykładami (K. Górski, Divide et impera..., s. 320–321; K. Buchowski, Polacy 
w niepodległym państwie litewskim 1918–1940, Białystok 1999, s. 12–16).
27 Polskimi listami w wyborach przeprowadzonych wiosną 1926 r. były: Lista Centralnego Polskiego Komite-
tu Wyborczego i Lista Polaków robotników, rolników i rzemieślników. W gm. Giedrojcie oddano na nie łącznie 
1911 głosów (62 proc.), przy 1015 głosach (33 proc.) oddanych na listy litewskie oraz 151 (5 proc.) – na listy ży-
dowskie i rosyjskie (Protest litewski przeciwko szkołom polskim w Szyrwintach i okolicy, „Chata Rodzinna” 1926, 
nr 36, s. 4–5).
28 Przekładanie wyników głosowania na statystykę narodowościową wymaga jednak dużej ostrożności. Należy bo-
wiem brać pod uwagę m.in. ewentualność wyższej frekwencji wyborczej wśród ludności polskiej, co było rezulta-
tem większej aktywności politycznej i wynikało z wyższego odsetka ziemian i drobnej szlachty zaściankowej wśród 
Polaków. Nie jest też bynajmniej pewne, że wszyscy członkowie poszczególnych grup narodowościowych głoso-
wali wyłącznie na własne listy narodowe.
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Według polskich szacunków z 1926 r., Polacy stanowili ogółem 62–68 proc. populacji 
przygranicznego pasa rozciągającego się od Giedrojć do Janiszek29.

Analizując powyższe dane, należy mieć stale na uwadze, że zarówno polski, jak 
i litewski spis przeprowadzano na terenie spornym. Siłą rzeczy oba państwa zaintereso-
wane były wykazaniem jak najkorzystniejszego dla siebie wyniku, który mógłby stano-
wić argument przetargowy w dyskusji o przebiegu granicy. Z góry należy założyć, że nie 
było wówczas możliwości uzyskania obiektywnych danych, ponieważ nie było „steryl-
nych” warunków do ich zebrania, część respondentów wykazywała bowiem naturalną 
skłonność do identyfikowania się z aktualnie panującą władzą państwową, co mogło 
się przekładać na deklarowaną narodowość. Dlatego stosunkowo miarodajne wydają się 
wyniki spisu niemieckiego z 1916 r.

Niestety nie zostały nigdy opublikowane szczegółowe wyniki polskiego drugiego 
spisu powszechnego z 1931 r. dla gmin Podbrzezie i Niemenczyn, co pozwoliłoby na 
zweryfikowanie wyników wcześniejszego spisu z 1919 r. Pomocniczo można się w tej 
sytuacji posłużyć np. danymi opublikowanymi w 1928 r. przez Stanisława Gorzuchow-
skiego30. 

Tab. 7. Statystyka narodowościowa nadgranicznych gmin – porównanie wyników polskiego 
spisu z 1919 r. z polskimi i litewskimi danymi z lat późniejszych31 32

Gmina Dane Ogółem Polacy Litwini Żydzi Rosjanie Inni

Giedrojcie

polski spis 
z 19 grudnia 1919 r. 11696 8975 

(76,7%)
2029 

(17,4%)
417 

(3,6%)
27531

(2,4%)

litewski spis 
z 17 września 1923 r.  9332 4140

(44,4%)
4326 

(46,4%)
421 

(4,5%)
436 

(4,5%)
9

(0,1%)

Janiszki

polski spis 
z 19 grudnia 1919 r.  8946 93,7% 1,1% 2% brak 

danych
brak 

danych

litewski spis 
z 17 września 1923 r.  6442 3767 

58,5%
2171 

33,7%
159 

2,5%
329

5,1%
16

0,3%

Podbrzezie

polski spis 
z 19 grudnia 1919 r.  7632 7171

(94%) – 379
(5%)

8232

(1,1%)

S. Gorzuchowski 11052 9692
(87,7%) – 980

(8,9%)
390

(3,5%)

29 Statystyka narodowościowa na podstawie danych głosowania do Sejmów. Opracowana według urzędowych da-
nych statystyki wyborczej przez Centralny Polski Komitet Wyborczy, Kowno 1926, s. 11–12.
30 S. Gorzuchowski, Granica polsko-litewska w terenie, Warszawa 1928.
31 W tym 30 Białorusinów. Wśród pozostałych dominowali Rosjanie. Oprócz 10 757 katolików i 417 wyznaw-
ców religii mojżeszowej wykazano 94 prawosławnych i 427 staroobrzędowców (Wybory do Sejmu w Wilnie..., 
s. 167).
32 W tym 12 Białorusinów. Wśród pozostałych dominowali Rosjanie. Oprócz 7173 katolików i 379 wyznawców 
religii mojżeszowej wykazano 23 prawosławnych i 51 staroobrzędowców (ibidem, s. 71).
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Niemenczyn

polski spis 
z 19 grudnia 1919 r. 9906 9609

(97%) – 131
(1,3%)

16633

(1,7%)

S. Gorzuchowski 13 425 12 400
(92,4%) – 778

(5,8%)
247 

(1,8%)

Źródła: Wybory do Sejmu w Wilnie..., s. 107, 167; Lietuvos gyventojai..., s. 25–26; E. Romer, Spis 
ludności..., s. 42; S. Gorzuchowski, Granica polsko-litewska..., s. 105, 108.33 

Z porównania wynika, że po 1919 r. nastąpił istotny wzrost liczebności mieszkańców 
obu gmin, odpowiednio o ok. 45 i 35,5 proc. Wiązało się to m.in. z przyrostem natural-
nym, powrotem ludności ewakuowanej do Rosji oraz z powrotem mężczyzn zdemobi-
lizowanych z armii po zakończeniu wojny. Odnotować można przy tym niższy o kilka 
procent w porównaniu z 1919 r. odsetek Polaków i towarzyszące temu istotne zwięk-
szenie się odsetka Żydów oraz Rosjan. Charakterystyczne jest, że według obu źródeł, 
w gminach Podbrzezie i Niemenczyn nie odnotowano ani jednej osoby narodowości 
litewskiej, co może zaskakiwać w przypadku gmin bezpośrednio graniczących z Repub-
liką Litewską. Badania przeprowadzone przez Olgierda Chomińskiego na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych wykazały natomiast na tym terenie rozproszone skupiska 
ludności posługującej się językiem litewskim (łącznie ok. 900 osób w przygranicznych 
gminach Mejszagoła, Podbrzezie, Niemenczyn i Podbrodzie), czego jednak nie można 
wprost identyfikować z jej narodowością34.

Przy badaniach struktury narodowościowej omawianego terenu na szczególną uwagę 
zasługują wyniki niemieckiego spisu z 27 maja 1942 r. Przeprowadzono go w warunkach 
wojennych, co niewątpliwie odbiło się jego wynikach, odstających zasadniczo (na nieko-
rzyść żywiołu polskiego) od wszystkich innych spisów przeprowadzonych tutaj w XX w.

Tab. 8. Struktura narodowościowa gmin Giedrojcie, Janiszki, Niemenczyn i Podbrzezie wg 
spisu z 27 maja 1942 r.

Gmina Litwini Polacy Rosjanie Białorusini

Giedrojcie 87,1% 8,3% 4,5% 0,04%

Janiszki 92,3% 4,2% 3,4% 0,04%

Niemenczyn 36% 62,2% 1,3% 0,4%

Podbrzezie 41,7% 52,5% 5,5% 0,2%

Źródła: LCVA, F. R-743, Ap. 4, B. 45, Švenčionių apskrities gyventojai tautybėmis 1942 V 27 
surašymo duomenys, k. 31; ibidem, Ukmergės apskrities gyventojai tautybėmis 1942 V 27 surašymo du-
omenys, k. 59; ibidem, Vilniaus apskrities gyventojai tautybėmis 1942 V 27 surašymo duomenys, k. 75.

33 W tym 5 Białorusinów. Wśród pozostałych dominowali najprawdopodobniej Rosjanie, na co wskazywać mogą 
dane dotyczące wyznań mieszkańców gm. Niemenczyn. Obok 9614 katolików i 131 wyznawców religii mojżeszo-
wej wykazano 74 prawosławnych i 85 staroobrzędowców (ibidem).
34 J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe..., s. 502; Mapa obszaru językowego litewskiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, oprac. O. Chomiński [1928–1933], skala 1:300 000, Warszawa 1939; Litewsko-słowiańskie 
pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku w świetle badań Olgierda Chomińskiego [w:] L. Bednarczuk, 
Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1999, s. 223.
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Ważnym punktem odniesienia dla przedstawionych wyżej wyników spisów z lat 
1916–1942 są dane współczesne, np. ze spisu powszechnego przeprowadzonego na 
Litwie w 2001 r. Pomimo istotnego zmniejszenia się w tym czasie populacji polskiej 
na Litwie, spowodowanego zarówno wojną, jak i jej następstwami, a zwłaszcza prze-
siedleniem ludności polskiej za tzw. linię Curzona po 1944 r., oraz naturalnymi pro-
cesami asymilacyjnymi związanymi z życiem w obcym państwie, narodowość polską 
nadal deklarowała większość mieszkańców (ponad 60 proc.) opisywanego terenu daw-
nego pogranicza. Dwukrotnie mniejsza była w tym czasie obecności ludności litewskiej 
(27,3 proc.). Jedynie w starostwie Dubinki proporcje te wyglądały odwrotnie.

Tab. 9. Struktura narodowościowa starostw: Dubinki, Janiszki, Podbrzezie i Sużany wg wy-
ników spisu powszechnego na Litwie z 2001 r.35 36

Starostwo35 Polacy Litwini Rosjanie Białorusini Inni36

Dubinki 33,3% 64,7% 1,6% 0% 0,4%

Janiszki 48,9% 46,8% 2,2% 1% 1,1%

Sużany 80,8% 10,6% 4,5% 2,8% 0,7%

Podbrzezie 63% 17,2% 14,8% 3,2% 1,9%

Gminy razem: 60,7% 27,3% 8,3% 2,3% 1,3%

Źródła: Dane udostępnione autorowi przez litewski Departament Statystyki 25 II 2011 r.

Dla zobrazowania poważnych rozbieżności, jakie wyłaniają się z wyników poszcze-
gólnych spisów, interesujące może być zestawienie danych dla wybranej gm. Janiszki.

Tab. 10. Struktura narodowościowa gminy (starostwa) Janiszki wg wyników spisów z lat 
1919–200137

Rok spisu Liczba 
ludności Polacy Litwini Żydzi Rosjanie Białorusini Inni

1919 8946 93,7% 1,1% 2% b.d.37

1923 6442 58,5% 33,7% 2,5% 5,1% 0,1% 0,2%

1942 6888 4,2% 92,3% – 3,4% 0,04% 0,1%

2001 1724 48,9% 46,8% – 2,2% 1% 1,1%

Źródła: E. Romer, Spis ludności..., s. 42; Lietuvos gyventojai..., s. 25; LCVA, F. R-743, Ap. 4, 
B. 45, Švenčionių apskrities gyventojai tautybėmis 1942 V 27 surašymo duomenys, k. 31; Dane udo-
stępnione autorowi przez litewski Departament Statystyki 25 II 2011 r.

35 Współczesne starostwo to z reguły teren nie większy niż połowa gminy z lat międzywojennych. Obecne staro-
stwo Dubinki obejmuje wschodnią część dawnej gm. Giedrojcie, obecne starostwo Janiszki – południową część daw-
nej gm. Janiszki, obecne starostwo Sużany – północną część dawnej gm. Niemenczyn, a obecne starostwo Podbrze-
zie – północną część dawnej gm. Podbrzezie.
36 Rubryka ta w tabeli 9 i 10 obejmuje zarówno osoby, które zadeklarowały inne narodowości niż wymienione 
wcześniej, jak i te, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi na ten temat.
37 Wyniki spisu sygnalizują obecność Rosjan – staroobrzędowców, brak jednak ich liczby.
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Drastycznie odmienne wyniki wojennego spisu z 1942 r. każą krytycznie postrze-
gać jego wiarygodność. Wartość tych wyników polega być może wyłącznie na tym, że 
ilustrują silnie antypolską atmosferę tego okresu, której najwyraźniej ulegli ankietowa-
ni respondenci. Zwłaszcza wśród ludności wiejskiej szeroko agitowano, by podawać 
narodowość litewską. Litwini różnymi drogami rozpowszechniali pogłoski, że po zli-
kwidowaniu Żydów następni do wymordowania będą Polacy38. Jakby na potwierdzenie 
tych gróźb, na kilka dni przed spisem, 20 maja 1942 r., dokonano masowych mordów 
na polskiej ludności wiejskiej w pow. święciańskim. Siłą rzeczy musiało to wpłynąć 
na wyniki spisu, m.in. w gm. Janiszki, która także znajdowała się w tym powiecie. 
Przypuszcza się też, że same wyniki zostały sfałszowane przez administrację przepro-
wadzającą spis39.

Na opisywanym pograniczu w ciągu kilku dekad drugiej połowy XIX w. i pierwszej 
połowy XX w. zaszły istotne przemiany narodowościowe, które do wybuchu II wojny 
światowej miały charakter ewolucyjny. W początkowym okresie pojawił się proces 
polonizowania się litewskiej ludności wiejskiej (w ślad za spolonizowanymi wcześniej 
warstwami wyższymi); ugruntował się on na terenach, które przypadły niepodległej 
Polsce w latach 1919–1939. W analogiczny sposób krzewiące się na przełomie wie-
ków litewskie odrodzenie narodowe okrzepło i rozkwitło w warunkach niepodległego 
państwa litewskiego. W okresie międzywojennym 1920–1939 sztucznie ustanowio-
na i szczelnie zamknięta granica spowodowała w nieunikniony sposób rozdzielenie 
lokalnej społeczności na dwie izolowane części, rozwijające się w odmiennych wa-
runkach. Po litewskiej stronie prowadzona była przez państwo polityka depolonizacji 
i relituanizacji, przejawiająca się m.in. wyrugowaniem z przestrzeni publicznej języka 
polskiego na rzecz litewskiego oraz drastycznym ograniczeniem możliwości funkcjo-
nowania polskiego życia społecznego. Jednym z głównych narzędzi tej polityki była 
edukacja szkolna, co zaowocowało nie tylko przyswojeniem języka litewskiego przez 
młode pokolenia, ale także ukształtowaniem ich postawy światopoglądowej. W prze-
ciwieństwie do dobrowolnego i spontanicznego charakteru wcześniejszej polonizacji, 
relituanizacja prowadzona była zasadniczo drogą przymusu administracyjnego, w at-
mosferze zastraszenia.

Na skutek reformy rolnej przeprowadzonej na Litwie w pierwszych latach niepodle-
głości podcięte zostały ekonomiczne podstawy funkcjonowania polskiego ziemiaństwa. 
Większość ziemi została skonfiskowana przez państwo i rozparcelowana pomiędzy 
bezrolnych i małorolnych chłopów, ze szczególnym uprzywilejowaniem zdemobili-
zowanych żołnierzy armii litewskiej40. Dotychczasowym właścicielom pozostawiano 

38 Na tropach bezprawia. Witold Staniewicz w areszcie śledczym, red. Z. Kaczmarek, Poznań 1995, s. 65.
39 A. Srebrakowski, Liczba Polaków na Litwie według danych spisu ludności z 27 maja 1942 roku, „Wrocławskie 
Studia Wschodnie” 1997, nr 1, s. 169–186; idem, Zmiany składu narodowościowego w części Wileńszczyzny wcie-
lonej do Litwy w okresie II wojny światowej [w:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczy- 
pospolitej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2004, s. 336.
40 Litewski Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o reformie rolnej, która weszła w życie 2 IV 1922 r. W rękach zie-
mian znajdowało się wówczas ok. 40 proc. gruntów. Wśród posiadaczy ziemskich zdecydowanie dominowali Po-
lacy. Sprawa wywłaszczenia ziemian Polaków była popierana przez wszystkie litewskie partie polityczne, czego 
np. zabrakło już przy konstruowaniu konstytucji państwa (K. Buchowski, Polacy w niepodległym państwie..., s. 25; 
P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001, s. 95–97; W. Roszkowski, Land Reforms in East Central Europe after World 
War One, Warszawa 1995, s. 97–99).
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tzw. resztówki o powierzchni 80 ha41. Majątki niektórych ziemian skonfiskowano w ca-
łości, zwłaszcza tych, którzy służyli w Wojsku Polskim bądź nie byli w stanie wrócić 
na Litwę po wojnie. Stałym elementem życia publicznego w państwie była antypolska 
propaganda, bazująca głównie na pretensji do ziemi wileńskiej, przyłączonej do państwa 
polskiego. Skutkiem podsycania atmosfery nienawiści stały się tolerowane (jeśli wręcz 
nie inspirowane) przez państwo ekscesy, polegające np. na biciu osób śpiewających 
po polsku w kościołach, rozpędzaniu polskich spotkań, demolowaniu siedzib polskich 
organizacji, księgarń i sklepów oraz napaściach na polskich działaczy narodowych42. 
Szczególnie głośny był pogrom Polaków w kościele św. Trójcy w Kownie 26 września 
1926 r. Na jubileuszowej procesji zgromadziły się wówczas wielotysięczne rzesze pol-
skich katolików z całego miasta, zapełniając sam kościół, jak również pobliski rynek 
i przyległe uliczki. Uroczystość została jednak przerwana przez zorganizowane bojówki 
litewskie, uzbrojone w okute kije, noże, rewolwery i petardy. Bojówkarze bezlitośnie 
bili bezbronnych ludzi, zwłaszcza tych, którzy zostali przez nich uwięzieni we wnętrzu 
kościoła. W rezultacie ponad pięćdziesięciu rannych Polaków trafiło do szpitali, w tym 
kilku w ciężkim stanie. Kościół został poważnie zdemolowany, szyby powybijane, a po-
sadzka spłynęła krwią. Wszystko to działo się przy biernej postawie obecnej przed świą-
tynią policji, która nie reagowała na wezwania, m.in. interweniujących polskich posłów 
do litewskiego Sejmu. Napastnikom pozwolono na swobodne oddalenie się z miejsca 
przestępstwa, po trwającym przeszło godzinę pogromie43. Antypolska polityka państwa 
litewskiego odcisnęła silne piętno na jego społeczeństwie, zwłaszcza na wyrosłym w tej 
atmosferze młodym pokoleniu. Część Polaków ukrywała swoją narodowość, aby nie 
narażać się na szykany.

Polityka władz Litwy kształtowała życie społeczne także na pograniczu giedrojcko-
-janiskim. Teren ten był szczególnie istotnym odcinkiem antypolskiej walki, ponieważ 
był jednym z większych skupisk Polaków w kraju, ponadto znajdował się nad samą 
granicą Polski. W dodatku był to kluczowy dla Litwy odcinek granicy w pobliżu jej 
konstytucyjnej stolicy – „okupowanego” przez Polaków Wilna. „Przywracanie litew-
skości” rozpoczęto tu również od parcelacji majątków ziemskich, należących najczęściej 
do polskich ziemian, i osiedlania litewskich osadników. W gminach Giedrojcie, Janisz-
ki i Malaty, według pobieżnych szacunków, rozparcelowanych zostało ponad sześć-
dziesiąt dworów i folwarków. Największymi właścicielami ziemskimi w okolicy byli 
Tyszkiewiczowie, którzy w 1808 r. odkupili dobra dubińskie od ich wielowiekowych 
właścicieli Radziwiłłów44. Nowa granica odcięła część ich majątków po stronie litew-
skiej, gdzie zostały później przejęte przez państwo i rozparcelowane. W gm. Janiszki 
skonfiskowano ponad 800 ha gruntów należących do spadkobierców zmarłego w 1903 r. 
Jana Józefa Tyszkiewicza z Waki, m.in. majątki Ołkuny i Janiszki45. Po polskiej stronie 
granicy w rękach Tyszkiewiczów pozostały natomiast m.in. majątki Sużany i Orniany. 

41 W późniejszym czasie limit ten podniesiono do 150 ha.
42 Z. Krajewski, Polacy w Republice Litewskiej 1918–1940, Lublin 2007, s. 49–50, 79–83.
43 Pogrom polskiej procesji jubileuszowej w Kownie, „Chata Rodzinna” 1926, nr 36, s. 2–3; Zapytanie, wystoso-
wane przez posłów Budzyńskiego i Giżyńskiego do ministra spraw wewnętrznych w sprawie pogromu w kościele 
św. Trójcy, ibidem, 1926, nr 37, s. 1–2.
44 M. Gajewski, Historie z okolic Wilna, Wilno 2007, s. 39–40.
45 L. Narkowicz, Tyszkiewiczowie z Waki, Warszawa 2010, s. 58–59.
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Ostatnim właścicielem Ornian do 1940 r. był Michał Tyszkiewicz46. Podobnie rzecz się 
przedstawiała z wieloma dworami i folwarkami rodziny Jeleńskich, które znalazły się 
po litewskiej stronie granicy, w gm. Giedrojcie, i zostały tam również rozparcelowane. 
Po polskiej stronie Jeleńscy gospodarzyli nadal w przygranicznym majątku Glinciszki, 
liczącym ok. 3 tys. ha ziemi47.

Przykładem likwidacji polskich majątków może być parcelacja dworu Dubinki, 
wchodzącego w skład majątku Benedykta Jana Tyszkiewicza. Gospodarstwo, liczące 
377 ha, zostało przejęte przez władze litewskie 20 lipca 1924 r. na podstawie decyzji 
Zarządu Reformy Rolnej nr 259 z 24 stycznia 1924 r. Z dniem 23 lutego 1925 r. Komi-
sja Reformy Rolnej Powiatu Wiłkomierskiego dokonała parcelacji dworu na 13 działek 
rolniczych o areałach od 15 do 20 ha (głównie ziemi ornej), które przydzieliła litew-
skim osadnikom wojskowym. Pozostałe 123,5 ha (ok. 1/3 całości gospodarstwa, głów-
nie jednak łąk i pastwisk) zostało rozdzielone pomiędzy 44 rolników sąsiednich wiosek: 
Ciuniszki, Kuryszki, Moraliszki i Turliszki. Miejscowi rolnicy otrzymali od 1 do 5 ha. 
Zlikwidowano także serwituty ciążące na 24 ha48. Głównymi beneficjentami parcelacji 
dubińskiego dworu stali się zdemobilizowani żołnierze armii litewskiej, pochodzący spo-
za tej okolicy:

1) Stasys Gritė (Stanislovas Grytė), od listopada 1920 r. do 1 czerwca 1921 r. żołnierz 
2. pułku ułanów, małorolny, pochodzący ze wsi Wilaudzie (pow. i gm. Wiłkomierz), 
który otrzymał 18,9 ha;

2) plut. Bronius Gurskis, od 7 grudnia 1920 r. do 13 marca 1923 r. żołnierz komen-
dantury wojskowej m. Kowna, służący także w 1. pułku ochotników Kraju Kłajpedzkie-
go, bezrolny, pochodzący z dworu Antokolce III w gm. Pobojsk (pow. wiłkomierski), 
który otrzymał 16,5 ha;

3) plut. Stasys Gylis, od 30 września 1920 r. do 1 października 1923 r. żołnierz ochot-
nik w szwadronie szkoleniowym przy sztabie 1. Dywizji Kawalerii, bezrolny, pochodzą-
cy z dworu Stefanowo w gm. Pobojsk (pow. wiłkomierski), który otrzymał 19 ha;

4) plutonowy Motiejus Kalėda, od 7 lutego 1919 r. do 11 listopada 1922 r. żołnierz 
ochotnik w 1. pułku piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, pochodzący 
ze wsi Szandubra k. Druskienik (pow. grodzieński), ówcześnie policjant zamieszkały 
w obozie Pozelwa, który otrzymał 15,5 ha;

5) szer. Mikas Koncevičius, od 21 stycznia 1921 r. służący w 3. pułku dragonów 
„Żelaznego Wilka”, bezrolny, pochodzący z dworu Wysoki Dwór w gm. Deltuwa (pow. 
wiłkomierski), który otrzymał 16,9 ha;

46 Michał hr. Tyszkiewicz (1903–1974), urzędnik polskiego MSZ. W 1940 r. pełnił na Litwie obowiązki nieformal-
nego delegata rządu RP na uchodźstwie. Aresztowany przez NKWD w 1940 r., amnestionowany w 1941 r. Po woj-
nie pracownik RWE w Monachium (Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie (1914–1944), Bydgoszcz 
2010, s. 215; L. Narkowicz, Tyszkiewiczowie..., s. 339–411).
47 Właścicielami majątku Glinciszki (jak również majątków Opol i Tucza w woj. nowogródzkim) u progu lat dwu-
dziestych byli małżonkowie Józef i Maria Jeleńscy. Po śmierci Józefa w 1922 r. właścicielką pozostawała wdowa 
Maria. W ramach podziału majątku między dzieci dwór Glinciszki przypadł synowi Kazimierzowi, żonatemu z He-
leną Mohl (zob. Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 
1930, Warszawa 1930, s. 2095; Ziemianie polscy XX wieku..., cz. 1, s. 64–68; Ziemianie polscy XX wieku..., cz. 3, 
s. 43–46, 48–51).
48 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras, k. 15; ibidem, Ap. 20, B. 3339, Dubingių dvaras, k. 1–3ap.
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6) szer. Bernardas Mulevičius, od 25 marca 1920 r. służący w 9. pułku piechoty 
Księcia Litewskiego Witenesa, małorolny, pochodzący ze wsi Kurany (pow. i gm. Wił-
komierz), który otrzymał 16,3 ha;

7) szer. Jonas Noreika, od 15 maja 1919 r. do 10 stycznia 1922 r. żołnierz ochotnik 
w 1. pułku piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, bezrolny, pochodzący ze 
wsi Stymbury w gm. Deltuwa (pow. wiłkomierski), który otrzymał 15,3 ha;

8) Dominikas Ruzgas, bezrolny żołnierz ze wsi Antokolce (pow. i gm. Uciana), 
który otrzymał 19,6 ha;

9) szer. Alfonsas Stašelis, od 1 lutego 1921 r. do 1 czerwca 1923 r. żołnierz 8. pułku 
piechoty Księcia Kowieńskiego Wojdata, bezrolny, pochodzący ze wsi Krewny w gm. 
Szeszole (pow. wiłkomierski), który otrzymał 17,3 ha;

10) Stepas Šeikis, żołnierz wojska litewskiego od 1 grudnia 1920 r. do 12 kwietnia 
1922 r., małorolny, pochodzący ze wsi Kryžokai w gm. Kurkle (pow. wiłkomierski), 
który otrzymał 17,7 ha;

11) plut. Jurgis Vaidukevičius, od 1 listopada 1920 r. do 13 lutego 1923 r. żołnierz 
11. wileńskiego pułku piechoty, małorolny, pochodzący ze wsi Dabkuniszki, a ówcześnie 
zamieszkały we wsi Galai w gm. Bolniki (pow. wiłkomierski), który otrzymał 18,3 ha;

12) Juozas Vitas, żołnierz ochotnik, pochodzący z przyłączonej do Polski, południo-
wej części gm. Giedrojcie, który otrzymał 19,2 ha;

13) por. Vaclovas Vito-Viliūnas, od 15 listopada 1920 r. do 29 grudnia 1923 r. ochot-
nik w 1. pułku piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, pochodzący z Wilna, 
ówcześnie zamieszkały w dworze Aleksandryszki w gm. Giedrojcie (pow. wiłkomier-
ski), który otrzymał 19,3 ha49.

Wśród osadników znaleźli się byli żołnierze ochotnicy (lit. savanoriai), którzy ode-
grali szczególną rolę w budowaniu armii niepodległej Litwy. W Dubinkach do tej grupy 
zaliczali się: Stasys Gylis, Motiejus Kalėda, Jonas Noreika, Juozas Vitas i Vaclovas Vito-
-Viliūnas.

Zabudowania dworu Dubinki, położone w obrębie półtorahektarowego siedliska, 
podzielone zostały pomiędzy trzech osadników: Motiejusa Kalėdę, Broniusa Gurskisa 
i Jonasa Noreikę. Pozostali osadnicy musieli budować swoje gospodarstwa od pod-
staw. W wyniku powyższego przekształcenia w miejsce dotychczasowego majątku 
ziemskiego powstała wieś Dubinki. Jej zabudowa miała charakter rozproszony, sied-
liska osadników były oddalone od siebie o kilkaset metrów. Właścicielami działek 
stali się dwudziestokilkuletni mężczyźni, którzy w większości nie byli jeszcze żonaci. 
Z czasem zakładali rodziny, żeniąc się często z miejscowymi kobietami, w tym z Pol-
kami.

Podobnie wyglądały parcelacje innych majątków ziemskich w okolicy, m.in. dwo-
rów Ołkuny i Gorszwiany w gm. Janiszki. Na gruntach dworu Ołkuny, należącego do 
spadkobierców Jana Tyszkiewicza, władze litewskie osadziły 14 byłych żołnierzy i par-
tyzantów litewskich, nadając im działki o powierzchni od 11 do 17 ha. Co najmniej 
7 kolejnych osadników wojskowych dostało przydziały w innych folwarkach należących 

49 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1383, Dubingių dvaras; LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 19/200, Dubingių dvaras, 1931 
(wg planu właścicielem jednej z działek zamiast Dominikasa Ruzgasa miał być Alfonsas Čereška).
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do klucza Ołkuny, głównie w folwarkach Troniszki i Kumańce50. W rozparcelowanych 
Gorszwianach większość gruntów (95,9 ha) rozdzielono pomiędzy 9 osadników woj-
skowych, nadając im działki o areale od 7,8 do 13 ha. Dotychczasowym właścicielom 
dworu pozostawiono przy tym 80 ha z pierwotnych 195,5 ha51. Niewielką część ziemi 
z parcelowanych dworów rozdzielano także pomiędzy okolicznych małorolnych chło-
pów lub dotychczasowych dzierżawców. Niektóre działki stanowiły później przedmiot 
wtórnego obrotu. Na przykład dwie działki, na których znajdowało się siedlisko dworu 
Ołkuny, zostały później odkupione przez Rapolasa Plieskisa, naczelnika gm. Janiszki52.

Sprowadzeni osadnicy wojskowi w istotny sposób, zarówno ilościowo, jak i jakoś-
ciowo, wzmacniali litewski stan posiadania na terenie pogranicznym. Kilkudziesięciu 
osadników wraz z rozrastającymi się systematycznie rodzinami stworzyło z czasem kil-
kusetosobową społeczność, która dysponowała istotną częścią lokalnego areału rolnego. 
Otrzymana ziemia stwarzała im stabilne podstawy utrzymania. Grupa osadników nasta-
wiona była lojalnie wobec państwa litewskiego, stanowiła naturalną bazę niektórych or-
ganizacji, np. szaulisów. Osadnicy pochodzili w większości z głębi powiatów wiłkomier-
skiego i uciańskiego, jednak wśród wspomnianych wyżej 43 osadników wojskowych 
z Dubinek, Gorszwian i Ołkun znajdowała się też istotna grupa ośmiu kombatantów 
(19 proc.), którzy pochodzili z terenów przyłączonych do Polski. Los tych wygnańców 
był analogiczny do losu wielu żołnierzy polskich, którzy po zakończeniu walk nie mogli 
wrócić do rodzinnych domów, pozostałych po litewskiej stronie granicy. Zarówno świe-
że jeszcze doświadczenia walk z Polakami i utrata Wilna, jak i – zwłaszcza – przymu-
sowego pozostawienia przez niektórych domów rodzinnych „za kordonem” musiały za-
pewne budować podglebie ich antypolskiego nastawienia. Natomiast miejscowa ludność 
polska postrzegała napływ osadników jako kolonizację polskich okolic przez Litwinów, 
będącą elementem polityki kowieńskiego rządu. Właśnie ta grupa społeczna – litewscy 
osadnicy wojskowi – w czerwcu 1944 r. stała się głównym celem akcji odwetowej pol-
skich partyzantów.

Oprócz litewskich urzędników, nauczycieli i policjantów (zwłaszcza policjantów 
granicznych) na odpowiedzialne, wysunięte placówki nadgraniczne Litwy trafiali także 
niechętnie nastawieni wobec polskości księża. Systematycznie, krok po kroku, rugo-
wali oni język polski z życia religijnego w parafiach. Na przykład przybyły w latach 
trzydziestych do parafii dubińskiej ks. Kazys Ribikauskas rozpoczął swoją posługę od 
rozwiązania polskiego chóru, pozostawił jedynie chór litewski. Z trzydziestoosobową 
delegacją parafian, która przybyła prosić go o zmianę decyzji, ksiądz nie chciał rozma-
wiać. Krokiem tym z miejsca zniechęcił do siebie wielu wiernych53. Kilka lat później do 
Dubinek skierowany został ks. Jonas Žvinys, były ochotnik wojska litewskiego w czasie 
walk z Polakami w 1920 r.54 O relacjach z parafianami wspominał on po latach: „Rodzice 

50 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1680, Alkūnų dvaras; LCVA, F. 1248, Ap. 20, B. 3589, Alkūnų dvaras; LCVA, F. 1250, 
Ap. 4, B. 20/258, Alkūnų dvaras su palivarkai, 1923 r.
51 LCVA, F. 1248, Ap. 16, B. 1686, Garšvėnų dvaras; LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 20/264, Garšvėnų dvaras, 1925 r.
52 S. Antanavičius, Molėtų rajono...; Inturkės seniūnijos lankytini objektai ir istorija (http://www.mokslai.lt/refera-
tai/kursinis/inturkes-seniunijos-lankytini-objektai-ir-istorija-puslapis6.html, dostęp 7 II 2011).
53 Nowe porządki w kościele dubinkowskim, „Chata Rodzinna” 1936, nr 14, s. 7; ibidem, 1936, nr 18, s. 5.
54 Ks. Jonas Žvinys (1901–1994), ur. w Aktapolis k. Malat. Absolwent gimnazjum Witolda Wielkiego w Wilnie. 
W 1920 r. wraz z 12 kolegami szkolnymi i nauczycielem wstąpił ochotniczo do wojska litewskiego, w którego sze-
regach brał udział w walkach z Polakami. Ukończył seminarium i studia teologiczne w Kownie. W latach 1938– 

GLINCISZKI.indd   111 2/2/15   12:19:41 PM



112

Polacy mówili do mnie, że jeśli ksiądz będzie dobry dla ich dzieci, to i oni będą dla nie-
go dobrzy. A ja im mówiłem: skąd wy, Polacy, wzięliście się tutaj? Kto te miejscowości 
nazwał po litewsku? Wtedy źle patrzyli na mnie, z nienawiścią!”55.

Jedna z parafianek wspomina, że gdy przed pierwszą komunią św. przystąpiła do 
egzaminu z pacierza, to ks. Žvinys wyrzucił ją, ponieważ z domu wyniosła znajomość 
modlitw po polsku. Egzamin zaliczyła dopiero w roku następnym, gdy opanowała mod-
litwy po litewsku56. Konflikt z parafianami na tle języka polskiego w kościele był, we-
dług proboszcza Žvinysa, jedną z głównych przyczyn jego późniejszego odejścia z Du-
binek w 1945 r.57

Skłócony z polskimi wiernymi był też ks. Stanislovas Šlamas58 z sąsiednich Intu-
rek. Systematycznie zmniejszał liczbę nabożeństw w języku polskim, aby zaniechać ich 
w 1935 r., pomimo długiej tradycji odprawiania ich na przemian po polsku i litewsku. 
Nie pomogło wysłanie przez rozgoryczonych parafian delegacji do proboszcza (od roz-
mowy z delegatami kapłan się uchylił) ani listowna prośba skierowana do biskupa ko-
szedarskiego. Kartą przetargową, którą grał w Inturkach ks. Šlamas, była konieczność 
naprawienia cmentarnego muru. Proboszcz przerwał odprawianie polskich nabożeństw 
do czasu naprawienia go przez parafian. Nie wiadomo, czemu ta „kara” dotknęła tylko 
Polaków, gdyż na cmentarzu grzebani byli także Litwini. Na takie dictum parafianie ze-
brali się, aby utworzyć komitet do zajęcia się sprawą, ale proboszcz do tego nie dopuścił 
i sam opodatkował wiernych. Część parafian nie chciała jednak uiścić opłaty, dopóki 
ksiądz nie przywróci polskich nabożeństw. Spór trwał przez kolejne lata. W rezultacie, 
pomimo zebrania przez proboszcza większości wpłat, ani muru nie naprawiono, ani pol-
skie nabożeństwa nie zostały przywrócone. Ks. Šlamas nie wahał się natomiast przega-
niać z cmentarza za głośne modlenie się tam po polsku59.

Nie mniej stanowczy był proboszcz sąsiedniej parafii malackiej, ks. dziekan Matas 
Lajauskas60. Głośny stał się incydent z 24 sierpnia 1936 r., gdy na pogrzebie Weroni-
ki Zarembiny, działaczki polskiego Towarzystwa „Oświata”, wobec tłumnie zebranych 
rodaków zmarłej zaintonował on modlitwę Anioł Pański po litewsku. Wierni rozpoczęli 

–1944 proboszcz w Dubinkach, członek miejscowego oddziału szaulisów. W czerwcu 1941 r. organizator litewskiego 
oddziału powstańczego w gm. Malaty. Aresztowany 23 VII 1947 r. i postanowiemiem Narady Specjalnej przy MGB 
ZSSR z 15 XI 1947 r. skazany na 10 lat pozbawienia wolności w obozie pracy za udział w oddziale powstańczym 
w 1941 r. oraz za antysowiecką agitację. Więzień łagrów w latach 1947–1956. Po powrocie na Litwę pełnił posługę 
kapłańską m.in. w Przełajach i Duśmianach. Pochowany w Malatach. 22 XI 1999 r. pośmiertnie odznaczony przez 
prezydenta Republiki Litewskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Krzyża Pogoni (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, 
Sprawa karna Jonasa Žvinysa; Armija krajova..., s. 76; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai...; Baza danych osób od-
znaczonych, na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Republiki Litewskiej: http://www.president.lt/lt/preziden-
to_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai _256/p3280.html?kat=5, dostęp 13 VII 2010).
55 T. Szynkowski, „Błyskawica”..., s. 52.
56 Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.
57 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 28 VII 
1947 r., k. 15.
58 Ks. Stanislovas Šlamas (1866–1951), proboszcz parafii Inturki w latach 1924–1940. Zmarły i pochowany w Ja-
niszkach.
59 Przypadek czy palec Boży?, „Chata Rodzinna” 1935, nr 30, s. 3; Zabiegi o  przywrócenie nabożeństwa polskiego, 
ibidem, 1936, nr 38, s. 2; „Na rynek!”, ibidem, 1936, nr 40, s. 3; Rugowanie Polaków z kościoła, „Głos Młodych” 
1939, nr 3–4, s. 17.
60 Ks. Matas Lajauskas, proboszcz parafii Malaty, zastrzelony przez wycofujących się z Litwy żołnierzy Armii Czer-
wonej 28 VI 1941 r. Pochowany w Malatach.
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jednak śpiewanie po polsku, za co zostali surowo skarceni przez proboszcza. Dopiero po 
jego odejściu kontynuowali śpiew w ojczystym języku61. W kościele malackim księża 
nie spowiadali już wówczas po polsku62.

W parafii janiskiej, która miała wybitnie polski charakter, proboszczem w latach 
dwudziestych był ks. Andrius Juknevičius63, o którym pisano w „Chacie Rodzinnej”: 
„Proboszcz janiski ks. Jukniawiczius [sic!], głowa tutejszych »krikszczoniów«64, zaję-
ty ciągle polityką, posiedzeniami w samorządach, wyposażaniem krewnych w działki 
ziemi z parcelowanych majątków, no i rugowaniem języka polskiego z nabożeństw do-
datkowych, o kościele nie miał czasu pomyśleć”65. W 1926 r. parafianie postanowili 
zawiązać komitet, by zająć się m.in. niezbędnym remontem kościoła. Spotkało się to 
z gwałtowną reakcją proboszcza: z ambony zwymyślał on pomysłodawców od bandy-
tów i zapowiedział, że żadnych komitetów nie uzna, z wyjątkiem takiego, który sam 
stworzy z ludzi przez siebie wskazanych. Wobec nieprzychylnej postawy duchowne-
go i stojącej po jego stronie litewskiej części parafian, Polacy zrezygnowali z pierwot-
nego planu powołania wspólnego komitetu polsko-litewskiego i postanowili powołać 
Polski Komitet Parafialny. Jednak planowane zebranie założycielskie w Janiszkach zo-
stało uniemożliwione przez lokalne władze litewskie, powołujące się na stan wojenny 
obowiązujący w pasie przygranicznym. Dopiero po kilku próbach, pomimo przeciw-
działania i prób zastraszania przez miejscowych urzędników, szaulisów i policjantów, 
udało się Polakom zawiązać komitet. Na zebraniu we wsi Stebuliszki spotkało się 67 
osób, które wybrały swe władze. Spotkanie odbywało się w atmosferze dużego napięcia, 
wywołanego dokonanym kilka tygodni wcześniej pogromem Polaków w Kownie przez 
litewskich bojówkarzy66. Niechęć do Polaków cechowała też następcę ks. Juknevičiusa, 
proboszcza janiskiego ks. Antanasa Mažeikę67.

Postawa wspomnianych wyżej księży, pełniących posługę w mieszanych narodowoś-
ciowo parafiach nadgranicznych, była typowa dla dużej części ówczesnego litewskiego 
duchowieństwa. Jego przedstawiciele prowadzili misję przymusowego nawracania na 
litewskość swych zbłąkanych, „spolszczonych” owieczek, idąc tym samym w awangar-
dzie antypolskiej polityki państwa litewskiego68. Następstwem tego było pokrzywdzenie 

61 Niekapłański postępek, „Chata Rodzinna” 1936, nr 37, s. 8; ibidem, 1936, nr 41, s. 3. 
62 Longin S., Żyjemy, choć o nas nie słychać, „Chata Rodzinna” 1940, nr 6, s. 5.
63 Ks. Andrius Juknevičius, ur. 1882, zamordowany przez żołnierzy Armii Czerwonej 24 VI 1941 r. koło Kosze-
dar.
64 Litewska Partia Chrześcijańskich Demokratów (Lietuvos krikščionių demokratų partija). Wśród działaczy tej 
partii było wielu litewskich księży.
65 „Chata Rodzinna” 1926, nr 38, s. 6.
66 „Chata Rodzinna” 1926, nr 42, s. 5.
67 Ks. Antanas Mažeika (1901–1962), ur. w Rypejciach, pow. uciański. Absolwent gimnazjum w Ucianie w 1922 r. 
oraz seminarium duchownego w Kownie w 1928 r. Proboszcz w Janiszkach od 1929 r. Latem 1941 r. współdzia-
łał z miejscowym litewskim oddziałem powstańczym. Aresztowany 28 VII 1946 r. i wyrokiem z 14 VI 1947 r. ska-
zany na 10 lat łagrów. Wyrok odbywał m.in. w obwodzie tiumieńskim ZSRR. Następnie przebywał na zesłaniu 
w Krasnojarskim Kraju. Powrócił na Litwę w 1957 r., po czym pełnił posługę kapłańską w Szyrwintach i Kier-
nowie. Pochowany w Kirdejkach. (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9713/3, Sprawa karna Antanasa Mažeiki; Lietuvos 
gyventojų genocidas, t. 2: 1944–1947, cz. 2: K–S, red. B. Burauskaitė, Vilnius 2002, s. 477; Relacja Zofii Ilgiewi-
czowej, 19 VI 2010 r.).
68 Wśród antypolsko nastawionych kapłanów litewskich wyróżniał się np. ks. Kraujalis z Sumieliszek w pow. troc-
kim, którego wyczyny często relacjonowane były na łamach prasy: „W niedzielę dnia 2 maja br. [1926 r.] nasz »ku-
nigas« Kraujalis wlazł na ambonę i po przeczytaniu ewangelii zaczął podburzać ludność przeciwko Polakom. Rozpo-
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polskiej ludności, pozbawianej posługi religijnej w języku ojczystym. Sytuacja taka wy-
stapiła na przykład w Kownie, gdzie pomimo licznej społeczności polskiej skasowano 
wszystkie nabożeństwa w języku polskim.

Nie mniej dotkliwą bolączką życia codziennego Polaków w międzywojennej Repub-
lice Litewskiej była przymusowa lituanizacja dzieci prowadzona w państwowych szko-
łach. Jak różna może być polska i litewska pamięć o realich ówczesnego szkolnictwa, 
świadczą wspomnienia litewskiego nauczyciela z Dubinek Stasysa Lisauskasa:

„Wśród miejscowych mieszkańców żadnych konfliktów narodowościowych nie 
było. Prawie wszyscy umieli i po polsku, i po litewsku. Tylko niewielka część Polaków 
była nastawiona przeciwko Litwinom. W tym czasie w szkole podstawowej w Dubin-
kach uczyło się mniej więcej 72 dzieci. Wszystkie przedmioty były wykładane po li-
tewsku. Nikt nie żądał mówienia po litewsku. Nauczyciele, nawet dobrze nieznający 
języka polskiego, starali się nierozumiejącym po litewsku jak najlepiej wytłumaczyć. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego spraszałem do szkoły miejscowych ludzi i pytałem 
się, w jakim języku mam uczyć ich dzieci – po polsku czy po litewsku. Oni zawsze od-
powiadali: po litewsku. Nie było żadnych konfliktów: kto z tobą rozmawia po litewsku, 
to i ty po litewsku, kto po polsku – to i ty po polsku. Tak bez gniewu przeżyliby wojnę, 
gdyby nie Armia Krajowa...”69.

Ten sielski i bezkonfliktowy obraz jest jednak zupełnie fałszywy w zestawieniu z fak-
tami. Okolice Dubinek były bowiem w tym czasie areną prześladowania miejscowej 
ludności polskiej za stawianie oporu wobec przymusowej lituanizacji polskich dzieci. 
Ta nierówna walka zasługuje dziś na przypomnienie; szczególne istotna była postawa 
tych, którzy krzewili polską oświatę, nie bacząc na represje. Poniżej kilka wymownych 
przykładów:

– 19 stycznia 1935 r. w pobliżu Dubinek za prywatne nauczanie zostali aresztowani 
Bohdan Michniewicz we wsi Łownikańce i Zenon Koczan we wsi Ciuniszki70.

– 13 kwietnia 1935 r. Kowieński Sąd Okręgowy skazał Justyna Kołba, nauczyciela 
prywatnego ze wsi Migdaliszki (położonej 7 km na północ od Dubinek), na grzywnę 
w wysokości 200 litów z zamianą na dwa tygodnie aresztu, za nauczanie dzieci bez 
pozwolenia71.

– 15 marca 1935 r. Sąd Rejonowy w Pozelwiu skazał za nieposyłanie dzieci do rządo-
wej szkoły początkowej w Dubinkach trzynastu mieszkańców wsi Ciuniszki, Łownikań-
ce i Turliszki (dwunastu na grzywny po 75 litów i jednego na grzywnę 25 litów)72.

czął od odczytania listu biskupów litewskich, którego treść od siebie zaopatrzył w następujące wyjaśnienia: »Kościół 
ma wielu wrogów, na przykład tych, którzy wiążą się z Polakami i na których wy macie ochotę głosować. Otóż Po-
lacy idą przeciwko Kościołowi i krajowi. To też nasi biskupi przestrzegają was, abyście nie oddawali swych głosów 
na listy polskie. Jeżeli kto będzie głosował na Polaków, to musi z tego wyspowiadać się, a jeśli o tym zatai, to po-
wyższa spowiedź będzie świętokradzką. Jeżeli nie wiecie, na jakie listy macie głosować, to powinniście spytać wa-
szego księdza, a on was oświeci«” („Chata Rodzinna” 1926, nr 18, s. 7).
69 Armija krajova...; zob. Aneks, dokument nr 28.
70 Aresztowanie prywatnych nauczycieli, „Chata Rodzinna” 1935, nr 4, s. 2.
71 Wyrok został uchylony 17 III 1936 r. przez litewski Trybunał Najwyższy, a sprawę skierowano do ponow-
nego rozpatrzenia („Chata Rodzinna” 1936, nr 12, s. 7; Czy można nauczać bez pozwolenia?, ibidem, 1936, 
nr 25, s. 1).
72 Skazani za nieposyłanie dzieci do szkoły, „Chata Rodzinna” 1935, nr 12, s. 3.
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– W 1935 r. wyrokiem Sądu Rejonowego za nieposyłanie dzieci do szkoły rządo-
wej skazani zostali O. Giedrys z Łabuciszek i A. Staszewski z Ciuniszek – na 14 dni 
aresztu lub 200 litów grzywny każdy, natomiast A. Maślin na 3 dni aresztu lub 30 litów 
grzywny73.

– 20 marca 1936 r. z rozporządzenia wiłkomierskiego komendanta wojennego zesła-
ny został do Wiłkomierza „pod zarzutem podburzania jednej części ludności przeciwko 
drugiej” Józef Deksznia, utrzymujący się w Zaberżach (2,5 km na północ od Dubinek) 
z prywatnego nauczania dzieci74.

– W 1936 r., zgodnie z nową ustawą o powszechnym obowiązku szkolnym, na wnio-
sek kierownika rządowej szkoły w Dubinkach zostali ukarani grzywną Julian Giedrys, 
Benedykt Mincewicz  i Stanisław Maszlub75.

– Na początku 1939 r. wyroki po 50 litów grzywny z zamianą na 7 dni więzienia 
za nauczanie dzieci języka polskiego, otrzymali od naczelnika pow. wiłkomierskiego 
K. Strumiłło, P. Giedrys i A. Taraszkiewicz76. W tym samym czasie policja spisała proto-
kół na H. Paszkiewicza za wynajęcie lokalu W. Sołłominównie nauczającej dzieci języka 
polskiego. W sprawie nauczycielki także spisano protokół i zagrożono jej zesłaniem do 
obozu pracy przymusowej.

– 23 marca 1939 r. wyrok 50 litów grzywny z zamianą na 7 dni więzienia otrzy-
mał prywatny nauczyciel języka polskiego z Dubinek Witold Piłsudski. Protokoły po-
licyjne spisano przy tej okazji w sprawach dziesięciorga rodziców, których dzieci były 
uczone w domu języka polskiego, pomimo iż uczęszczały do szkół litewskich. Wkrót-
ce wyrokami po 50 litów grzywny z zamianą na 7 dni więzienia ukarani zostali za to 
mieszkańcy Dubinek: W. Pumpułowicz, Z. Ilgiewicz, J. Juchniewicz, P. Sawlewicz 
i J. Mieżaniec77.

Kwestia edukacji dzieci była przedmiotem troski miejscowych Polaków. Powstałe 
na początku XX w. polskie szkoły ludowe zostały zlikwidowane w pierwszych latach 
istnienia niepodległej Litwy. Nadzieja na odbudowę szkół powróciła w 1926 r., w okre-
sie krótkiej odwilży w litewskiej polityce wewnętrznej, po zniesieniu stanu wojen-
nego. 29 lipca 1929 r. w zajeździe Rachmila w Dubinkach przygotowano spotkanie 
założycielskie lokalnego ogniwa wiłkomierskiego Towarzystwa „Oświata”, którego 
celem było tworzenie i popieranie polskiego szkolnictwa. Inicjatywa ta została jednak 
storpedowana przez komendanta litewskiej policji granicznej. Policjanci nie dopuścili 
do spotkania, motywując to reżimem stanu wojennego obowiązującym nadal w strefie 
pogranicznej. Bezprawność ich działania polegała na tym, że strefa pograniczna miała 
szerokość 1 km, a Dubinki leżały 3 km od granicy. Działaczom oświatowym nie udało 
się przełamać uporu litewskich funkcjonariuszy, nawet po przeniesieniu spotkania do 
wsi Ciuniszki, położonej o kilometr dalej w głąb Litwy. Około stu zebranych Pola-
ków musiało się rozejść, ulegając nakazowi policji. W sprawie incydentu w Dubinkach, 
będącego przykładem pogwałcenia praw obywatelskich, protestował kilka tygodni 

73 Skazani za nieposyłanie dzieci do szkoły rządowej, „Chata Rodzinna” 1935, nr 22, s. 6.
74 Zesłanie, „Chata Rodzinna” 1936, nr 15, s. 17.
75 „Chata Rodzinna” 1936, nr 47, s. 5.
76 „Głos Młodych” 1939, nr 5–6, s. 19.
77 „Głos Młodych” 1939, nr 7–8, s. 18.
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później u ministra obrony kraju poseł Frakcji Polskiej w litewskim Sejmie Tomasz 
Giżyński78.

Po przezwyciężeniu rozlicznych trudności w listopadzie 1926 r. udało się jednak 
miejscowym Polakom uruchomić w gm. Giedrojcie sześć polskich szkół początkowych: 
w miasteczku Dubinki, folwarku Zdaniszki, folwarku Adamajciszki oraz we wsiach Szle-
wiatry, Dekśnie i Raubiszki. Uczyło się w nich kilkaset dzieci oraz dorosła młodzież, do-
kształcająca się na kursach popołudniowych79. Niestety, po grudniowym zamachu stanu 
z 1926 r. ponownie wprowadzono na Litwie stan wojenny, a dyktatorskie rządy objęli 
narodowcy. W następnych latach systematycznie likwidowano szkoły polskie, w tym 
także w gm. Giedrojcie. Dziesięciolecia istnienia w 1936 r. doczekała już tylko jedna 
szkoła, w Zdaniszkach. Jako ostatnia tego typu polska placówka w okolicy odgrywała 
ona istotną rolę integracyjną. Na polskie zabawy i przedstawienia teatralne zjeżdżali się 
tutaj goście z okolicznych parafii, m.in. dubińskiej, bijuciskiej oraz spod Malat80. Aktyw-
ność szkoły była w dużej mierze zasługą jej kierowniczki Reginy Zajączkowskiej. Być 
może z tego powodu z dniem 1 marca 1936 r. została ona zwolniona z tej funkcji przez 
litewskiego ministra oświaty jako osoba „nieodpowiednia”81.

Prowadzona w duchu litewskim edukacja szkolna oraz wychowanie religijne przez 
litewskich duchownych odciskały swoje piętno na samoidentyfikacji młodego pokole-
nia82. Pogłębiała ją ewentualna przynależność do organizacji społecznych, a w przypad-
ku mężczyzn – zwłaszcza obowiązkowa służba w wojsku litewskim. Zjawisko erozji 
polskości w jej ostatnich redutach, jakimy były domy rodzinne, trafnie oddaje poniższy 
tekst z epoki:

„Do wielu domów polskich wkrada się już obcy duch.
Rodzice modlą się po polsku, tak jak ich w dzieciństwie nauczono, ale dziecko ich 

odmawia już przyniesiony z katechizacji lub ze szkoły obcy pacierz. Dorośli bracia i sio-
stry urozmaicają sobie pracę polską piosenką, którą im pozostawiły w spadku poprzednie 
pokolenia, ale ich młodsze rodzeństwo nuci już obcą melodię. Starsi porozumiewają się 
ze sobą w polskim języku swych przodków, ale młodsi rozmawiają już w obcej mowie.

Tak jest już w niejednym domu polskim! [...]
Dla »świętego spokoju«, dla ustrzeżenia dzieci przed pośmiewiskiem czy przykroś-

cią w szkole, dla rzekomego »zapewnienia« im »lepszego« jutra – odmawia się z nimi 
obcy pacierz, śpiewa obce piosenki, rozmawia w obcym języku!”83.

78 „Chata Rodzinna” 1926, nr 33, s. 7; W sprawie zajścia w Dubinkach, ibidem, 1926, nr 35, s. 3–4. 
79 „Chata Rodzinna” 1926, nr 43, s. 6–7; ibidem, 1927, nr 10, s. 6–7.
80 Giedrojcie – Zdaniszki – Dubinki, „Chata Rodzinna” 1935, nr 14, s. 9; ibidem, 1935, nr 30, s. 3l; ibidem, 1936, 
nr 21, s. 5; ibidem, 1936, nr 45, s. 2; ibidem, 1936, nr 47, s. 12.
81 Usunięcie kierowniczki szkoły w Zdaniszkach, „Chata Rodzinna” 1936 nr 13, s. 4.
82 „Cały szereg przykładów można przytoczyć, kiedy nauczyciel zamiast kształcić umysł dziecka, całe lekcje po-
święcał dowodzeniu, że tu w Litwie Polaków nie ma, że dzieci muszą zapomnieć języka polskiego, że nie powin-
ni iść śladem swoich starych głupich rodziców, którzy nie chcą się wyrzekać polskiej mowy, że dzieci powinny być 
rozumniejsze od rodziców itd. Księża w takich szkołach zamiast wykładać słowo Boże w najbardziej zrozumiałym 
dla dzieci języku, jak ongiś we Wrześni, pod Prusakiem, przymusowo wprowadzali wykłady religii w języku litew-
skim i zamiast wpajać w umysł dziecka, jak uczy nasza wiara święta, zasady miłości i zgody – wpajali nienawiść do 
wszystkiego, co polskie, a tym samym nienawiść do rodziców, którzy chcieli być Polakami... Stary ojciec z bólem 
serca śledził, jak jego dziecko coraz bardziej staje mu się obcym, coraz niechętniej, coraz bardziej wrogo spogląda 
na mówiących tylko po polsku rodziców” (Początek roku szkolnego, „Chata Rodzinna” 1926, nr 33, s. 4).
83 O pacierz i język domowy naszych dzieci, „Chata Rodzinna” 1936, nr 36, s. 1.
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Zjawisko to występowało w wielu polskich rodzinach na Litwie, w tym także na 
terenach polsko-litewskiego pogranicza84.

Polityka narodowościowa państwa litewskiego z czasem zaczęła przynosić efekty. 
Jednym z nich była coraz szersza akceptacja propagowanej oficjalnie tezy, że na tym 
terenie nie ma Polaków, jedynie Litwini mówiący po polsku85. Część ludności polsko-
języcznej pod presją przyjmowała narodowość litewską, nie chcąc dzielić losu stygma-
tyzowanej i prześladowanej mniejszości narodowej. Dokonywane wybory prowadziły 
do podziałów w łonie miejscowego społeczeństwa. 

Interesujący opis ówczesnych postaw mieszkańców gm. Janiszki odnajdujemy w ar-
tykule prasowym z 1936 r.: „Ludność naszej gminy stanowią przeważnie Polacy. Za-
mieszkują oni zamożne i mniej zamożne wsie, folwarki i dworki w pobliżu linii admini-
stracyjnej. Czytają pisma polskie, coraz liczniej zapisują się na członków T[owarzyst-]
wa »Oświata«. [...]

Niektórzy Polacy rozmawiają w domu po polsku, ale na zewnątrz unikają wszelkich 
znamion polskości: w paszportach pozapisywali się jako Litwini, nie należą do stowa-
rzyszeń polskich, nie prenumerują pism polskich. Mówią oni: »Obawiamy się, iż nie 
będziemy mieli zarobków przy wożeniu kamieni na szosę, iż nam nie dadzą chrustu 
z lasu rządowego na opał...«.

Na nic takie rozumowanie. [...] Nie przy tej, to przy innej okoliczności wylezie prze-
cie szydło z worka. I skutek takiego ukrywania się jeden: że ci, którzy wpisali sobie do 
paszportów nieprawdziwą narodowość, nie mogą dziś nauczać dzieci w swym języku, 
przez co przyczyniają się do osłabienia na przyszłość polskości w naszym kraju. Szko-
dzą więc całemu społeczeństwu, a sami żadnej korzyści nie odnoszą.

Litwini nie patrzą przychylnie na takich »farbowanych lisów«. [...] Ludzie, którzy 
dla materialnej korzyści lub innych przyczyn porzucają swą narodowość i przyjmują 
inną, nie są szanowani przez nikogo, a szczególnie przez tych, których narodowość przy-
jęli. Wszyscy się odwracają od nich z pogardą. Taki los spotyka każdego zdrajcę swej 
narodowości, bez różnicy, czy to będzie Żyd, Polak, czy Litwin”86.

Miejscowa ludność polska starała się podtrzymywać kontakt z ojczystą kulturą prze-
de wszystkim poprzez prenumeratę polskich czasopism (zwłaszcza ludowego tygodnika 

84 Obserwacje potwierdzające to zjawisko zanotował wiosną 1941 r. Stanisław Truszkowski w okolicach m. Żyż-
mory: „Mój nowy gospodarz nazywał się Berliński; był to Polak i tylko piąte przez dziesiąte mówił po litewsku. [...] 
Stary miał wyraźnie propolskie sentymenty, wykpiwał litewski szowinizm, podśpiewując w chwilach humoru pio-
senkę, w której powtarzał się refren: »...niepodległość Polski to moja kochanka...«, jednak było to raczej wszystko, 
co składał na ołtarzu dla swojej ojczyzny. Młode pokolenie Berlińskich wyglądało inaczej. Najstarszy syn był »szau-
lisem«, tj. członkiem litewskiego »strzelca« [...] Córka posiadała, podobnie jak starszy brat, aspiracje inteligenckie 
i nosiła się z zamiarem zostania nauczycielką. [...] była zadeklarowaną szowinistką i okazywała mi wszelkiego ro-
dzaju wstręty; w tym nastroju podtrzymywał ją starszy brat – młodszy był neutralny; stary Berliński głośno wykpi-
wał szowinizm córki i całego młodego pokolenia urobionego przez szkołę, ale i na tym się kończyło” (AIPN Wr, 
221/123, S. Truszkowski, Złe sny, mps, s. 84–85). Również pod Malatami notowano: „Ludność w tych okolicach 
jest przeważnie polska. Lecz młodzież nasza nie garnie się, niestety, do gromady” (Longin S., Żyjemy, choć o nas 
nie słychać..., s. 5).
85 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 29, k. 19), Sprawa litewska, rkps: „Tępienie polskości 
sprowadziło się w końcowym stadium do tzw. Litwinów mówiących po polsku w miejscowościach wybitnie pol-
skich, gdzie ludność rozumiała tylko język polski. W jednym tylko sołectwie pow. wiłkomierskiego na 1280 miesz-
kańców mówiących po polsku na skutek akcji tej w 1940 r. pozostało 3 Polaków, bo reszta byli już wszyscy »Litwi-
nami mówiącymi po polsku«”.
86 „Szydło z worka wylezie!”, „Chata Rodzinna” 1936, nr 43, s. 3.
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„Chata Rodzinna”) oraz prywatne nauczanie języka polskiego. Na przykład w parafii 
Dubinki przed wojną prenumerowano 50 egz. „Chaty Rodzinnej”. Funkcjonowały rów-
nież lokalne ogniska towarzystw kulturalno-oświatowych87, z inicjatywy miejscowych 
działaczy zakładano polskie świetlice i biblioteki. W Borutyszkach w parafii Inturki 
bibliotekę i czytelnię polską, służącą mieszkańcom również sąsiednich parafii, założył 
w kwietniu 1936 r. Kazimierz Gliński88. Niestety działania te spotykały się z mniej lub 
bardziej wyszukaną kontrakcją miejscowych czynników urzędowych. Zdarzało się, np. 
w Malatach i Janiszkach, że zaprenumerowane pisma polskie ginęły po drodze na pocz-
cie w niewyjaśnionych okolicznościach, szczególnie gdy w którymś numerze pojawia-
ła się korespondencja z miejscowego terenu naświetlająca działalność lokalnych władz 
litewskich lub duchowieństwa89. Najczęściej spotykaną formą przeciwdziałania kulty-
wowaniu polskości było niewydawanie wymaganej przez prawo stanu wojennego urzę-
dowej zgody na spotkania planowane przez polskie środowiska. Nagminnie odmawiano 
zgody na odczyty, zebrania albo zabawy90, a niekiedy ją wydawano, ale już po terminie 
planowanego spotkania, co dawało ten sam rezultat. 

Życie społeczne na pograniczu giedrojcko-janiskim przytłumione było bliskością 
granicy i wynikającymi z tego ograniczeniami swobód. Niektórzy z mieszkańców do-
świadczali tego szczególnie. Na przykład w 1935 r. Anna Pankiewiczówna ze wsi Łow-
nikańce koło Dubinek została zesłana, na mocy rozkazu wiłkomirskiego komendanta 
powiatowego, na stałe miejsce zamieszkania do innego powiatu za utrzymywanie sto-
sunków z mieszkańcami zza „linii administracyjnej”91. Nielegalny ruch ludności przez 
„zieloną granicę” mimo wszystko istniał, zarówno ze względu na więzi rodzinne, jak 
i szeroko rozwinięty przemyt, bazujący na różnicy w cenach niektórych dóbr. Na przy-
kład do Polski pędzono bydło i trzodę chlewną, które znacznie taniej można było nabyć 
na Litwie92.

Innym torem rozwijało się natomiast życie społeczne po polskiej stronie granicy, 
gdzie miejscowi Polacy nieskrępowanie funkcjonowali we własnym kraju. Jeszcze 
w latach dwudziestych posługę religijną pełnili na tym terenie głównie księża Litwini. 
W 1925 r. w parafii podbrzeskiej proboszczem był ks. Wincenty Wojtekunas, w sużań-
skiej ks. Wincenty Miszkinis, w mejszagolskiej ks. Tomasz Kokareko, w parafii Korwie 
ks. Jan Naruszys, a w parafii rzeszańskiej ks. Dominik Gajlisz. Według opinii polskiej 
policji, wspomniani księża litewscy odnosili się nieprzychylnie albo w najlepszym razie 
biernie do państwowości polskiej. Jedynie ks. Wojtekunas z Podbrzezia cieszył się dobrą 
opinią, jako czynny społecznie i lubiany przez ogół ludności93. W późniejszych latach 
ich miejsca zajęli księża narodowości polskiej.

87 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 53.
88 Z życia naszych bibliotek – czytelni, „Chata Rodzinna” 1935, nr 26, s. 2. 
89 „Chata Rodzinna” 1927, nr 1, s. 6; ibidem, 1936, nr 42, s. 4; Longin S., Żyjemy, choć o nas nie słychać...
90 „Chata Rodzinna” 1936, nr 31, s. 5.
91 Zesłanie, „Chata Rodzinna” 1936, nr 18, s. 5. Pomimo zesłania Anna Pankiewiczówna nie zaprzestała „działal-
ności wywrotowej”. W późniejszych latach (np. w 1937 r. w pow. olickim) bywała karana grzywną za nielegalne 
nauczanie dzieci języka polskiego, za co też w 1939 r. trafiła na miesiąc do więzienia (Kary, ibidem, 1937, nr 5–6, 
s. 13; Kara więzienia, „Głos Młodych” 1939, nr 1–2, s. 16). 
92 Z. Jankowski, Wspomnienia z 2. Wileńskiej Brygady..., s. 15–16.
93 LCVA, F. 55, Ap.4, B. 57, Pismo komendanta ekspozytury Policji Państwowej pow. wileńsko-trockiego do sta-
rosty pow. wileńsko-trockiego, 19 XI 1925 r., k. 354–355.
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W reakcji na dyskryminowanie Polaków w Republice Litewskiej, jak również na an-
typaństwową i irredentystyczną działalność litewskich organizacji w Polsce, w drugiej 
połowie lat trzydziestych władze polskie podejmowały kroki odwetowe wobec mniej-
szości litewskiej zamieszkałej na Wileńszczyźnie. Aktem takim było np. zawieszenie 
działalności Komitetu Litewskiego w Wilnie, będącego reprezentacją miejscowego spo-
łeczeństwa litewskiego. Mniejszość litewska skupiała się głównie w północnej części po-
wiatu święciańskiego oraz południowej części powiatu wileńsko-trockiego, w gminach 
Olkieniki i Orany. W odpowiedzi na systematyczną likwidację szkolnictwa polskiego 
na Litwie stosowano posunięcia administracyjne wymierzone w szkolnictwo litewskie 
w Polsce oraz w litewskie organizacje kulturalno-światowe. Wykorzystywano w tym 
celu m.in. przepisy pozwalające na ograniczenie swobód obywatelskich w trzydziesto-
kilometrowym pasie nadgranicznym. Aktywni działacze litewscy byli wysiedlani ze sta-
łych miejsc pobytu, a prywatni nauczyciele języka litewskiego karani grzywną, podob-
nie jak nauczyciele polskiego w Republice Litewskiej. Ta polityka represyjna polskich 
władz wynikała również z niejednokrotnego ujawnienia udziału litewskich nauczycieli 
i działaczy w akcji szpiegowskiej oraz dywersyjnej na rzecz Litwy94. Opisane wyżej 
kroki odwetowe dawały zaś władzom Litwy kolejne preteksty do zaostrzania polityki 
antypolskiej95. Po obydwu stronach granicy władze państwowe traktowały obcą mniej-
szość na swoim terytorium jako ekspozyturę wrogiego sąsiada96. Trzeba przy tym mieć 
na uwadze, że w obu krajach w okresie międzywojennym doszło do zapaści systemu de-
mokratycznego. Tak jak i w wielu innych europejskich państwach w tym okresie nośne 
społecznie stały się hasła nacjonalistyczne kierowane przeciwko mniejszościom. Należy 
jednak podkreślić dominującą rolę władz litewskich w nakręcaniu konfrontacji i wtórny 
charakter działań polskich. W oczywisty sposób było to wynikiem sporu o przynależ-
ność państwową Wileńszczyzny, w którym to sporze Litwie zależało na zburzeniu ist-
niejącego i uznawanego za niesprawiedliwe status quo oraz na podgrzewaniu wojennej 
atmosfery w relacjach między państwami i narodami. Dopiero w 1938 r. rozpoczęto pro-
ces normalizacji wzajemnych stosunków dzięki wymuszonemu przez Polskę nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych. Niewątpliwie przysłużyła się temu świadomość wspólne-
go zagrożenia ze strony agresywnych sąsiadów, hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej 
Rosji. Nie zmieniło to jednak zdecydowanie ujemnego bilansu polsko-litewskich relacji 
sąsiedzkich w okresie międzywojennym.

Konsekwencją „żelaznej kurtyny” na polsko-litewskiej granicy było m.in. to, że Po-
lacy mieszkający po polskiej stronie w latach czterdziestych mogli postrzegać mieszkań-

94 J. Widacki, Wywiad litewski w latach trzydziestych XX wieku jako przeciwnik Wywiadu Korpusu Ochrony Pogra-
nicza [w:] ibidem, Litwo, ojczyzno nie moja, Kraków 2005, s. 20.
95 O sytuacji mniejszości narodowych w obu krajach tak wypowiadał się 24 III 1936 r. prezydent Litwy Antanas 
Smetona: „Polska woła, że w Litwie Polacy są prześladowani, i czyni retorsje w Wileńszczyźnie. Czy nie ma u nas 
polskich gimnazjów i innych polskich szkół zakładanych na mocy ogólnych naszych ustaw? Są, a więc Polacy nie 
są krzywdzeni, a dążą do posiadania więcej praw, niż im się należy, aby oddziaływać na odradzający się lud litewski. 
Zgodzić się z ich chęciami znaczyłoby wstrzymać bieg odradzania się Litwy. Poza tym nie zapominajmy, że mniej-
szości w Litwie mają więcej praw niż mniejszości w Polsce. Czy Polacy tolerowaliby w swoim kraju wynarodowio-
nego Polaka?” (Naród litewski i jego misja, „Chata Rodzinna” 1936, nr 15, s. 12).
96 Szerzej o sytuacji mniejszości litewskiej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym zob. m.in. B. Makow-
ski, Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa 1986; J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe..., s. 357–
–391, 560–598.
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ców gmin Giedrojcie i Janiszki bardziej jako obcych niż swoich, skoro mówili o nich 
„Litwini” lub „zlituanizowani Polacy”. Tak też postrzegani są oni w niektórych relacjach 
byłych żołnierzy Armii Krajowej97. Nieodparcie nasuwają się tu pewne analogie do ob-
serwowanych współcześnie konsekwencji długotrwałego, sztucznego rozdziału społe-
czeństw szczelną granicą, np. w Niemczech czy w Korei.

Wybuch II wojny światowej rozpoczął okres radykalnych przemian w życiu miesz-
kańców polsko-litewskiego pogranicza. Pierwszy powiew zmian nadciągnął wraz 
z wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski w drugiej połowie września 1939 r. Ten 
sam scenariusz, który odgrywany był wówczas po wielokroć we wsiach i miasteczkach 
wschodniej Polski, został zrealizowany m.in. w zajętym Podbrzeziu. Rządy komuni-
stów rozpoczęły się tutaj rutynowo aresztowaniami. Pierwszego dnia ujęto wójta Karola 
Masłowskiego, a po kilku kolejnych dniach – miejscowych policjantów oraz podofice-
rów KOP. Później aresztowania rozciągnięto także na ziemian, nauczycieli, urzędników 
gminnych i bogatszych chłopów. W szeregach nowej władzy pojawili się natomiast lo-
kalni sympatycy komunizmu, w tym byli polscy przestępcy i Rosjanie. Na czele gminy 
stanął miejscowy fryzjer narodowości żydowskiej98.

Przez litewską granicę przetoczyła się fala wojskowych i cywilnych uciekinierów 
z ogarniętej wojną Polski. Wśród nich znaleźli się także miejscowi właściciele ziem-
scy, m.in. Jeleńscy z Glinciszek i Erdmanowie z Annowila, którzy znaleźli tymczasowe 
schronienie u krewnych na Litwie99.

Po krótkim epizodzie okupacji sowieckiej w zachodniej części Wileńszczyzny z koń-
cem października 1939 r. rozpoczął się okres okupacji litewskiej, która dla większości 
społeczeństwa litewskiego była długo oczekiwanym wyzwoleniem „ziem utraconych” 
spod „polskiej okupacji”. Okres ten okazał się szczególnie brzemienny w skutkach, 
spowodował bowiem drastyczne pogłębienie się przepaści pomiędzy narodami pol-
skim i litewskim100. Przyczyną tego był ostry kurs antypolski wprowadzony przez wła-
dze litewskie na zajętym terenie. Po siedmiu i pół miesiącach władzy litewskiej, przede 
wszystkim na skutek dyskryminacyjnej polityki językowej, mieszkańcy Wileńszczyzny 
zaczęli zdecydowanie odwzajemniać wrogie uczucia, których doświadczyli ze strony 
przybyszów zza kordonu101. Jako nieuzasadnione szykany odbierano takie posunięcia 
jak natychmiastowa wymiana wszystkich szyldów i nazw ulic w mieście na litewskie, 

97 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 8, 15; C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 7–8.
98 AW V/HIMID, 37.185, Relacja Stefanii Juścińskiej, k. 35; ibidem, Relacja nauczycielki Jadwigi Rutkowskiej, 
k. 45.
99 M. Erdman-Przełomcowa, G. Erdman-Słomka, Erdmanowa Maria z Jeleńskich [w:] Ziemianie polscy XX wie-
ku..., cz. 3, s. 50–51.
100 Szerzej o relacjach polsko-litewskich w tym okresie zob. m.in. K. Buchowski, Litwa wobec ludności polskiej 
od września 1939 do czerwca 1940 roku [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, red. 
H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004; K. Górski, Divide et impera..., s. 402–441; A. Kasperovičius, Stosu-
nek władz i społeczeństwa Litwy do Polaków na Wileńszczyźnie wrzesień 1939 – czerwiec 1940 (na podstawie prasy 
litewskiej) [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 
(Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia) w latach 1939–1941, red. M. Giżejewska, T. Strzembosz, Warszawa 1995, 
s. 307–315; idem, Relituanizacja i powrót do macierzy. Spojrzenie z Kowna na mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny 
1939–1944 [w:] Tematy polsko-litewskie..., Olsztyn 1999, s. 105–117; P. Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939–
–1940, Warszawa 1985; L. Tomaszewski, Społeczeństwo Wileńszczyzny wobec władzy litewskiej i sowieckiej (wrze-
sień 1939 – czerwiec 1941) [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie..., s. 326–333.
101 J. Mackiewicz, Prawda w oczy..., s. 115.
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lituanizowanie nazwisk mieszkańców oraz wprowadzenie języka litewskiego jako je-
dynego dopuszczalnego w urzędach i miejscach publicznych, w sytuacji, gdy języka 
tego nie znała przytłaczająca większość mieszkańców. Bolesne było także ograniczenie 
w prawach większości wilnian poprzez uznanie ich za obcokrajowców. Za wrogie dzia-
łanie uznano lituanizowanie szkolnictwa, połączone z masowym zwalnianiem dotych-
czasowych polskich nauczycieli. W reakcji na to w grudniu 1939 r. doszło do strajku 
szkolnego polskiej młodzieży, który spowodował wydalenie części uczniów ze szkół, 
oraz liczne aresztowania. Bolesnym ciosem dla wilnian była też likwidacja Uniwersyte-
tu Stefana Batorego z dniem 15 grudnia 1939 r. W miejsce zwalnianych polskich urzęd-
ników i kolejarzy przybywali ich następcy z głębi Litwy.

Elementem polsko-litewskiej konfrontacji była działalność polskiego podziemia nie-
podległościowego, którego zwalczaniem zajmowała się Litewska Policja Bezpieczeń-
stwa. Spośród kilkudziesięciu organizacji podziemnych z początkiem 1940 r. na pierw-
szy plan wysunęło się lokalne dowództwo Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki 
Zbrojnej, podporządkowane legalnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej na uchodź-
stwie, które rozpoczęło scalanie oddolnie zawiązanych grup konspiracyjnych102.

Próby polsko-litewskiego dialogu podjęte w kręgu wileńskiej inteligencji nie do-
prowadziły do poprawy tej sytuacji103. Działania władz stwarzały wrażenie pośpiesznej 
kolonizacji podbitego, wrogiego terenu. Intensywna polityka depolonizacji i lituaniza-
cji była przede wszystkim przedłużeniem dotychczasowej antypolskiej linii politycznej 
prowadzonej w przedwojennej Republice Litewskiej. Tak jak zepchnięto na margines 
Polaków w Kownie, tak obecnie w ekspresowym tempie starano się dokonać tego sa-
mego w Wilnie104. Tak jak systematycznie ograniczano stosowanie języka polskiego 
w kościołach kowieńskich, aby go ostatecznie wyrugować w 1937 r., tak analogicz-
ne działania rozpoczęto w Wilnie w latach 1939–1940. W tym celu sięgano do spraw-
dzonych wcześniej metod, polegających na prowokowaniu zamieszek w kościołach 
przez zorganizowane grupy bojówkarzy. Trudno też nie dostrzec podobieństwa pomię-
dzy wspomnianym wcześniej pogromem Polaków w kowieńskim kościele św. Trójcy 
z 26 września 1926 r. a np. atakiem szaulisów na modlących się w kościele św. Kazimie-
rza w Wilnie 5 maja 1940 r., kiedy przypadkowo pobity został także sekretarz nuncjatury 
watykańskiej w Kownie mons. Vito Peroni105. Różnica polegała może na tym, że policja 

102 Szerzej na temat działalności polskiej konspiracji w tym okresie zob. A. Bubnys, Lenkų pogrindis Lietuvoje 1939–
–1940 m., Kaunas–Vilnius 1994; P. Niwiński, Warunki rozwoju organizacji podziemnych w Wilnie (październik 1939 – 
– lipiec 1940) [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie..., s. 334–339; W.K. Roman, Konspiracja polska 
na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Toruń 2001; eadem, W obozach i w konspiracji. Dzia-
łalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r., Toruń 
2004; eadem, Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika, Toruń 2002; L. Tomaszewski, Kronika 
wileńska 1939–1941, Warszawa 1994; idem, Wileńszczyzna lat wojny...; J. Wołkonowski, Okręg Wileński...
103 J. Mackiewicz, Prawda w oczy..., s. 163–164.
104 Przed 1918 r. w Kownie dominowali Żydzi i Polacy. Jeszcze w pierwszych latach niepodległości Litwy w wie-
lu miejscowych instytucjach trudno się było porozumieć w języku litewskim. W ciągu następnych kilkunastu lat sy-
tuacja ta diametralnie się zmieniła, m.in. za sprawą napadów na ulicach na osoby używające publicznie języka pol-
skiego (A. Kasperovičius, Relituanizacja i powrót do macierzy..., s. 112).
105 Świadek zajść w kościele św. Kazimierza w Wilnie wspominał: „Przy ołtarzu kończyła się właśnie msza świę-
ta, ksiądz odszedł od ołtarza i wtedy jakiś głos męski (chyba prowokator) zaintonował zupełnie fałszywie Boże coś 
Polskę. Pieśń została natychmiast podchwycona przez wszystkich. [...] zauważyłem bojówkę, o której mówił rektor. 
Składała się z kilkunastu Litwinów, którzy stojąc razem w grupie, starali się przekrzyczeć śpiewających Polaków. 
Mimo że krzyczeli z całych sił, nie starając się już nawet śpiewać swoich pieśni, niewiele mogli zdziałać. [...] Jeden 
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litewska w Kownie biernie przyglądała się zajściom, a w Wilnie czynnie wspierała ata-
kujących i aresztowała pobitych.

O ile „podbój” Wileńszczyzny rozpoczynał się w tym czasie niemal od podstaw, 
o tyle działania na Kowieńszczyźnie wchodziły powoli w fazę finalną. Władze litewskie 
nie musiały się już liczyć z ewentualnym przeciwdziałaniem zniszczonego przez agre-
sorów państwa polskiego, dlatego zamiast polityki małych kroków w roku 1940 mogły 
dokonywać ruchów rozstrzygających. Doszło więc do niemal zupełnej likwidacji resztek 
polskiej edukacji. Minister oświaty nakazał zamknięcie dwóch z trzech istniejących na 
terenie przedwojennej Litwy gimnazjów polskich oraz wszystkich ośmiu szkół począt-
kowych106.

Z antypolską polityką państwa szła w parze brutalność funkcjonariuszy litewskiej 
policji oraz wroga postawa wielu przeciętnych Litwinów, przejawiająca się np. sponta-
niczną agresją ze strony przybywającej do Wilna litewskiej młodzieży. W życiu codzien-
nym miasta pojawiło się nowe zjawisko wieczornych napadów na mówiących po polsku 
przechodniów. Nierzadko kończyły się one ciężkimi obrażeniami u ofiar107.

Konsekwencje tej zmiany koniunktury politycznej odczuła także polska ludność na 
polsko-litewskim pograniczu. Prenumeratorzy przestali otrzymywać polską prasę. Na 
przykład najpopularniejsza „Chata Rodzinna” została zamkniętą przez władze litewskie 
w pierwszych miesiącach 1940 r.108 Dla Polaków z Dubinek najdotkliwsze jednak stało 
się wyrugowanie polskich nabożeństw z miejscowego kościoła, na podstawie decyzji 
miejscowego biskupa koszedarskiego109. W ramach lituanizacji szkolnictwa ze szkoły 
powszechnej w Podbrzeziu zwolniony został jej wieloletni dyrektor Józef Koneczny. 
Jego żona Ludmiła – również nauczycielka – także przestała uczyć w Podbrzeziu i obję-
ła posadę w szkole w Glinciszkach, w miejsce nauczyciela wywiezionego przez Sowie-
tów. Obydwoje małżonkowie Koneczni zostali później zamordowani przez litewskich 
policjantów 20 czerwca 1944 r.

Ucisk Polaków ze strony władz litewskich został nagle przerwany inwazją ZSRR 
15 czerwca 1940 r., w wyniku której cała Litwa wraz z Wileńszczyzną znalazła się pod 
okupacją sowiecką. Przez następny rok zarówno Polacy, jak i Litwini doświadczali 
wspólnie życia w „komunistycznym raju”. Wzajemne animozje narodowościowe siłą 
rzeczy straciły czasowo na intensywności, chociaż nadal istniały i były skwapliwie wy-
korzystywane przez władze sowieckie do własnych celów110.

z nich podniósł nagle w górę rękę i uderzył pięścią w twarz stojącą najbliżej Polkę. Tak zaczęła się bójka. W koś-
ciele podniósł się wielki krzyk. Ludzie w panice starali się opuścić kościół, ale stojący zwartą grupą przy drzwiach 
Litwini nie dopuszczali do tego. To wywołało jeszcze większe zamieszanie. Tymczasem w kościele policjanci litew-
scy poczęli pałkami gumowymi bić Polaków. Wiele osób pobito do krwi. Kobiety płakały i krzyczały przeraźliwie, 
wskakiwały nawet na ołtarze, wywracając świeczniki. Po kościele gonili Litwini, wywracając na ziemię i kopiąc Po-
laków. Kobiety, które broniąc się przed upadkiem, trzymały się ławek, szarpano za włosy i wywracano. Litwini już 
nie biegali, a skakali jak zwierzęta, waląc wokół siebie metalowymi prętami, laskami, pałkami i szpicrutami. [...]” 
(A. Grabia Jałbrzykowski, Wspomnienia wileńskie (1939–1940), Warszawa 2005, s. 118–122).
106 K. Buchowski, Litwa wobec ludności polskiej..., s. 342.
107 M. Korejwo, Moje ścieżki partyzanckie, Bydgoszcz 1995, s. 11–12.
108 J. Mackiewiczowa, Polacy na Litwie w latach II wojny światowej, Bydgoszcz 1996, s. 61.
109 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 74.
110 Wśród społeczeństwa polskiego na Wileńszczyźnie krążyła np. informacja, że litewscy komuniści wielokrot-
nie wysuwali w trakcie posiedzeń partyjnych postulat masowego wywiezienia Polaków z Wilna do Kazachstanu 
(K. Górski, Divide et impera..., s. 444–447).
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Jednym z charakterystycznych elementów ówczesnego życia publicznego stało się 
permanentne polowanie na „wrogów ludu”, które w połączeniu z szeroko rozpowszech-
nionym donosicielstwem wywoływało gęstniejącą atmosferę zagrożenia. Zwierzyną 
łowną stali się przedstawiciele lokalnych elit, zarówno polskich, jak i litewskich, m.in. 
działacze polityczni i społeczni, oficerowie, policjanci, urzędnicy, ziemianie i przedsię-
biorcy. W realiach prowincji podwileńskiej przejawiało się to np. aresztowaniem w Pod-
brzeziu byłego polskiego policjanta Bolesława Jankowskiego, który 13 listopada 1940 r. 
został rozpoznany na ulicy przez żydowskiego komunistę Bersona Eljokuma i wskazany 
miejscowej milicji. Konsekwencją denuncjacji było skazanie go na osiem lat łagrów 
i wywiezienie do Workuty111. Nieco wcześniej, 29 sierpnia 1940 r., w miasteczku Dubin-
ki aresztowany został miejscowy organista Juozas Sodaitis, jako szaulis, członek partii 
narodowców112 oraz kierownik lokalnego oddziału młodzieżowej organizacji katolickiej 
Pavasarininkai. Zarzucano mu rozpowszechnianie kontrrewolucyjnych informacji, kar-
totekę obciążało mu też uchylenie się od udziału w głosowaniu 14 lipca 1940 r. To wy-
starczyło, aby został skazany na pięć lat łagrów; zmarł w obozie w lutym 1942 r.113

Procesowi forsownej sowietyzacji podbitego kraju towarzyszyło stałe pogarszanie 
się warunków życia na skutek powszechnej pauperyzacji ludności, braków w zaopatrze-
niu i np. obciążania rolników wyśrubowanymi podatkami. Wspólnym traumatycznym 
doświadczeniem Polaków i Litwinów stała się zwłaszcza masowa wywózka ludności 
przez NKWD z czerwca 1941 r. Jej ofiarami padli m.in. mieszkańcy polsko-litewskie-
go pogranicza. Wśród nich byli nauczyciele, np. Juozas Guobys (Gobis) z Dubinek114, 
Pieciura z Glinciszek115 oraz małżonkowie Julius i Stasė Rinkevičiusowie z Bijuciszek, 
których zabrano wraz z dwojgiem dzieci116. Z Dubinek wywieziono także leśniczego 
Adolfasa Bieliūnasa, który zmarł w łagrze w Krasnojarskim Kraju w lutym 1942 r.117

Z gm. janiskiej w czerwcu 1941 r. NKWD zabrało m.in. rolnika Juozasa Verikasa 
z Zabeliny i kilku miejscowych policjantów z rodzinami: Vytautasa Steiblysa (Steiblisa) 
ze wsi Antoszwińce (zmarł w łagrze w Krasnojarskim Kraju w 1943 r., jego żona Alek-
sandra zaś na zesłaniu w Jakucji)118, Mykolasa Paukštė z Janiszek (z wyrokiem dziesię-
ciu lat pozbawienia wolności trafił do łagrów w Krasnojarskim Kraju)119 oraz Jonasa 
Danilevičiusa, osadnika z Gorszwian. Za służbę w litewskiej policji i przynależność do 
szaulisów tego ostatniego skazano rówież na ośmioletni pobyt w łagrze w Krasnojar-
skim Kraju, gdzie zmarł 18 czerwca 1943 r. Do Ałtajskiego Kraju wywieziona została 

111 AW V/HIMID, 37.185, Relacja policjanta Bolesława Jankowskiego, k. 41–42.
112 Związek Litewskich Narodowców (Lietuvių tautininkų sąjunga).
113 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-12770, Sprawa karna Juozasa Sodaitisa; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1: 1939–1941, 
cz. 1: A–Ž, red. B. Burauskaitė, Vilnius 1999, s. 754.
114 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 86, 112.
115 AIPN Wr, 221/201, H. Koneczny, Sprawa tragedii w Glinciszkach w 1944 roku, k. 8.
116 Julius Rinkevičius zmarł w łagrze w Krasnojarskim Kraju, jego bliscy zostali zaś deportowani do Ałtajskiego 
Kraju (Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 703; Istorinė kelionė iš Molėtų į Giedraičius, http://www.mokslai.lt/
referatai/kursinis/istorine-kelione-is-moletu-i-giedraicius-puslapis3.html, dostęp 21 II 2011).
117 Jego małżonka Apolonija i dwaj synowie trafili na zesłanie do Ałtajskiego Kraju (Lietuvos gyventojų genocidas..., 
t. 1, s. 153; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 86, 112). 
118 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 114; Lietuvos 
gyventojų genocidas..., t. 1, s. 771, 897.
119 Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 625.
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w tym samym czasie jego żona Emilija z siedmiorgiem dzieci120. Trafiła tam też Vikto-
rija Plieskienė z trójką dzieci z osady w Ołkunach. Viktorija zmarła na zesłaniu w paź-
dzierniku 1942 r., a jej córka Elena w 1945 r. Na Litwę udało się natomiast po latach 
powrócić synom, Jonasowi w 1957 r. i Pranasowi w 1991 r. Wywózki w 1941 r. uniknęli 
mąż Viktorii Rapolas Plieskis (wójt gm. Janiszki) oraz ich syn Leonardas. Obaj zostali 
jednak później zastrzeleni przez polskich partyzantów z 5. Brygady AK w czasie akcji 
odwetowej 23 czerwca 1944 r.121

Jednocześnie z represjonowaniem wrogów klasowych okupant nasilał indoktrynację 
ludności, aby w przyśpieszonym tempie przekształcić ją w społeczeństwo sowieckie. 
Jednym z istotnych elementów tej kampanii była praca nad zsowietyzowaniem mło-
dzieży szkolnej i wychowaniem jej w duchu nowych wartości. Temu celowi służyło 
zakładanie organizacji komsomolskich i pionierskich. W gm. Janiszki do komsomołu 
pozyskano 134 młode osoby, wśród których było co najmniej 33 Polaków, 26 Rosjan, 
19 Litwinów i 10 Żydów122.

Wraz z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. rozpoczął się na 
Litwie zryw zbrojny określany jako powstanie czerwcowe 1941 r. Zorganizowany on 
został przez Front Litewskich Aktywistów123, działający z terenu Niemiec. Szczególny 
charakter przybrała akcja w Kownie. Kilka tysięcy powstańców, kosztem ok. 350 zabi-
tych i rannych, opanowało miasto jeszcze przed wkroczeniem oddziałów niemieckich. 
Z zajętej rozgłośni radiowej 23 czerwca 1941 r. nadana została deklaracja niepodległości 
Litwy oraz informacja o zorganizowaniu Rządu Tymczasowego. W krótkim czasie na 
całej Litwie zawiązały się setki oddziałów powstańczych, które przejmowały władzę 
w gminach i powiatach. W miarę możliwości powstańcy atakowali też wycofujące się 
oddziały Armii Czerwonej124. Typową formą aktywności tych grup było wyłapywanie 
sowieckich urzędników, aktywistów i donosicieli, często też ich rozstrzeliwanie.

Na badanym terenie litewskiego pogranicza, w powiatach wiłkomierskim i uciań-
skim, zawiązało się ogółem ponad sześćdziesiąt grup powstańczych, liczących łącz-
nie ok. 2 tys. partyzantów. Oprócz tego, znaczna część powstańców już w pierwszych 
tygodniach okupacji utworzyła formacje policyjne na służbie niemieckiej – policję 
gminną i policję pomocniczą (Hilfpolizei). W pow. wiłkomierskim w sierpniu 1941 r. 
pod bronią znalazło się i zostało zewidencjonowanych łącznie 2250 litewskich ochot-
ników, z tego 1315 w szeregach oddziałów partyzanckich, a dalszych 935 w oddziałach 

120 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-11980, Sprawa karna Jonasa Danilevičiusa; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, 
Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 114; Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 223.
121 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954, 
wpis nr 26; LGGRTC, Ankieta represjonowanego Pranasa Plieskisa; ibidem, List Jonasa Plieskisa, 13 XI 1988 r.; 
Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 652; Armija krajova..., s. 107; Relacja Valdy Čyvienė (wnuczki Rapolasa 
Plieskisa), 2 VII 2011 r.
122 Brak danych o narodowości pozostałych 46 osób (LCVA, F. R-681, Ap. 2, B. 58, Spis członków Komsomołu 
z gm. Janiszki, prawdopodobnie 1942 r., k. 11–15).
123 Front Litewskich Aktywistów, organizacja utworzona w Niemczech w listopadzie 1940 r., skupiająca działaczy 
różnych litewskich ugrupowań politycznych. Front zorganizował antysowiecką konspirację na Litwie, która w mo-
mencie agresji Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. przeprowadziła powszechną akcję dywersyjno-partyzancką 
przeciwko ZSRR.
124 Pod pewnymi względami litewskie powstanie przypominało późniejszą polską akcję „Burza” z 1944 r. O ile jed-
nak litewscy partyzanci w 1941 r. atakowali wycofującą się przed Niemcami Armię Czerwoną, o tyle wektor dzia-
łania Armii Krajowej w 1944 r. był dokładnie odwrotny.
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policyjnych. Przekrój społeczny oddziałów partyzanckich odzwierciedlał w ogólnych 
zarysach strukturę ludności powiatu, tj. przygniatającą większość stanowili rolnicy 
(82 proc.), obok których znaleźli się urzędnicy (ok. 8 proc.), nauczyciele (2,4 proc.), ucz-
niowie i robotnicy. W gm. Giedrojcie stawiło się do szeregów ogółem 107 ludzi, z tego 
najwięcej (66 osób) do oddziału partyzanckiego w samych Giedrojciach. Oprócz tego 
w tej miejscowości postał sześcioosobowy posterunek umundurowanej policji i oddział 
Hilfpolizei liczący 20 osób. Za broń chwycili wówczas przeważnie dojrzali mężczyźni, 
w wieku 25–37 lat125. Tak jak i na całej Litwie, byli oni najczęściej członkami Związku 
Strzelców Litewskich. Ta powszechna organizacja paramilitarna wywodziła się zresztą 
z ruchu partyzanckiego powstałego w latach wojny o niepodległość jako wsparcie re-
gularnej armii litewskiej. W międzywojennej Litwie celem związku było powszechne 
przysposobienie wojskowe mężczyzn i kobiet, idące w parze z odpowiednim wyszko-
leniem politycznym126. Podobnie jak i w wielu innych organizacjach społecznych funk-
cjonujących ówcześnie na Litwie, stałymi elementami wychowania były akcenty anty-
polskie, koncentrujące się szczególnie wokół kwestii zajętego przez Polskę Wilna127. 
W tym duchu formowane były także kadry LŠS na litewskim pograniczu, np. szaulisi 
giedrojccy wiedzieli, że ich głównym zadaniem jest odebranie Polakom Wilna128. Przy-
wódcą powstańców litewskich w Giedrojciach w czerwcu 1941 r. został przedwojenny 
komendant miejscowego LŠS, nauczyciel Bronius Kulys. Podobnie wyglądała sytua-
cja w Dubinkach, gdzie łącznie w wystąpieniu zbrojnym wzięło udział ok. 20 osób, 
rekrutujących się w większości spośród byłych szaulisów. Piętnaście osób utworzyło 
miejscowy, dubiński oddział partyzancki. Wśród nich znaleźli się osadnicy wojskowi 
Alfonsas Stašelis i Bernardas Mulevičius oraz leśnik Edvardas Rimkevičius129. Dwaj 
mieszkańcy Dubinek (Kazys Žulys i Aleksas Pašilys) weszli w skład umundurowanej 
policji litewskiej w Giedrojciach, natomiast czterej kolejni (stolarz Pranas Bormusas, 
sprzedawca Vytautas Česiulis, rolnik Jonas Lazarevičius i urzędnik Simonas Petrauskas) 
zasilili oddział policji pomocniczej w Giedrojciach.

125 LCVA, F. R-688, Ap. 1, B. 1, Spisy członków oddziałów powstańczych i policjantów z powiatu Wiłkomierz, 
1941–1944; V. Brandišauskas, 1941 m. Birželio sukilimas: Dokumentų rinkinys, Vilnius 2000, s. 154–176; M. Blo-
znelis, Jaunimas 1941 m. Birželio sukilime, „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis” 2006, t. 29, s. 107– 
–120.
126 J. Rutkiewicz, W.N. Kulikow, Wojsko litewskie 1918–1940. Litewskie formacje zbrojne 1940–1953, Warszawa 
2002, s. 56–58. Zadania szaulisów następująco definiował prezydent Litwy Antanas Smetona na zjeździe związku 
30 VI 1936 r.: „Od niebezpieczeństwa należy się bronić nie tylko bronią, lecz i umacnianiem świadomości narodo-
wej, aby w kraju nigdzie nie pozostawało nieuświadomionych Litwinów” („Chata Rodzinna” 1936, nr 28, s. 2).
127 Szerzej o antypolskich akcentach w propagandzie LŠS zob. V. Vareikis, Šaulių sąjunga, Lenkai, Žydai: LŠS ideo-
logijos ir propagandos bruožai [w:] Lietuvos šaulių sąjungos istorijos fragmentai. Mokslinės konferencijos, skirtos 
Lietuvos valstybingumo tūkstantmečiui 2002 kovo mėn. 7 d., medžiaga, Kaunas 2002, s. 126–142.
128 Zgodne były w tej kwestii zeznania aresztowanych w 1944 r. przez władze sowieckie członków LŠS z Giedrojć: 
Adama Juniewicza, Wacława Juniewicza i Aleksandra Kowalewskiego (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44465/3, Sprawa 
karna Aleksandra Kowalewskiego i innych, Protokół rozprawy sądowej przed Trybunałem Wojskowym 39 Armii, 
6–7 VIII 1944 r., k. 144ap–145ap).
129 LCVA, F. 561, Ap. 6, B. 1751, (25) Dubingių būrys. Narių registracijos knyga, 1937–1939; LCVA, F. R-688, 
Ap. 1, B. 1, Spisy członków oddziałów powstańczych i policjantów z powiatu Wiłkomierz, 1941–1944, k. 2ap, 
10ap–11; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 
28 VII 1947 r., k. 18–19. W Dubinkach do 1940 r. działał Oddział nr 25 LŠS, liczący średnio ok. 30–40 strzelców 
(w 1940 r. zarejestrowanych było 37 osób), oraz oddział kobiecy LŠS, liczący w 1939 r. 20 członkiń. Niektórzy szau-
lisi z Dubinek zostali aresztowani lub deportowani przez NKWD w latach 1940–1941.
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Jedną z kluczowych postaci litewskiego powstania w okolicy był dubiński proboszcz 
ks. Jonas Žvinys, którego wybuch wojny niemiecko-sowieckiej zastał w rodzinnych 
stronach koło Malat. Już wieczorem 23 czerwca 1941 r. zorganizował on pierwszą, oś-
mioosobową grupę partyzancką. Z powodu braku dostatecznego uzbrojenia powstań-
cy przystąpili do działalności dywersyjnej, przecinając linię telefoniczną pomiędzy 
Malatami i Owantą, a także organizując zasadzkę na szosie. W dniach 28–29 czerwca 
oddział stoczył kilka potyczek, w których wyniku rozbroił kilkunastu żołnierzy Armii 
Czerwonej. Przy pierwszym zetknięciu z Wehrmachtem, 29 czerwca 1941 r., partyzanci 
otrzymali od Niemców polecenie założenia litewskich oznak na rękawy. 1 lipca 1944 r. 
oddział, liczący wówczas 21 ludzi, pod dowództwem Klemasa Liubartasa, wkroczył 
do gminnego miasteczka Malaty, przez które przemaszerowały już pierwsze oddziały 
niemieckie. W Malatach oddział partyzancki rozrósł się później do ok. 50 ludzi (uzbro-
jonych m.in. w 5 karabinów maszynowych i 44 karabiny), a dowództwo przejął Antanas 
Kancevičius. Trzon oddziału, tak jak wszędzie, stanowili miejscowi szaulisi. Jeszcze 
przez kilka tygodni partyzanci wyłapywali w terenie drobne grupki czerwonoarmistów 
oraz byłych aktywistów sowieckich130. Niewielki, dziesięcioosobowy oddział, pod do-
wództwem Vincasa Jakštonisa, powstał także w Bijuciszkach, położonych pomiędzy 
Giedrojciami, Dubinkami i Malatami131.

4 lipca 1941 r. ks. Jonas Žvinys powrócił z Malat do Dubinek i czynnie włączył się 
w wydarzenia, wspierając poczynania miejscowych powstańców132. Parafianie zapamię-
tali, że w tamtym czasie jeździł konno, w mundurze, uzbrojony w rewolwer Nagant133.

Dubiński oddział powstańczy organizował w tym czasie obławy w lasach na prze-
mykające się na wschód grupki czerwonoarmistów. Dokonywano także porachunków 
z miejscowymi komunistami i ich poplecznikami. Wśród kilkunastu aresztowanych byli 
m.in.: Litwin Petras Baršauskas (kierownik miejscowej szkoły)134, Litwin Karol Rymsza 
(kierownik sklepu, komisarz, agitator i tajny współpracownik milicji135), Litwin Jonas 

130 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Postanowienie o aresztowaniu Jonasa Žviny-
sa, 16 VII 1947 r., k. 2–3; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Iriny Kołosowej, 28 III 1947 r., k. 74–76; ibidem, 
Protokół przesłuchania Jonasa Werikasa, maj 1947 r., k. 85; ibidem, Opis działalności partyzanckiej w rejonie ma-
lackim, 1941 r., k. 117/1–117/2; LYA, F. K-11, Ap. 1, B. 4062, Lista partyzantów miasta Malaty, k. 9; ibidem, Spis 
byłych szaulisów gm. Malaty, k. 10; ibidem, Protokół zebrania partyzantów-szaulisów z Malat, 20 VII 1941 r., k. 11; 
Armija krajova..., s. 76; V. Brandišauskas, 1941 m. Birželio sukilimas..., s. 160, 319–320; J. Žvinys, Mano gyveni-
mo užrašai..., s. 98–111.
131 LYA, F. K-11, Ap. 1, B. 4062, Die Liesten des Partisanen Dorf Bijutiškis, k. 8.
132 Zauważyć należy, że działalność powstańcza ks. Jonasa Žvinysa nie zawsze przedstawiana jest precyzyjnie. Ist-
nieje na przykład mylna wersja, jakoby oddział partyzancki, który zajął Malaty, sformowany był przez ks. Jonasa 
Žvinysa z mieszkańców okolic Dubinek. W rzeczywistości członkami tego oddziału byli mieszkańcy gm. Malaty 
(A. Streikus, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990), Kraków 2010, s. 44).
133 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania świadka Julisa Majluna-
sa, 19 III 1947 r., k. 61; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Wincentego Bielińskiego, 24 III 1947 r., k. 66; ibi-
dem, Protokół przesłuchania świadka Iwana Narunasa, 24 III 1947 r., k. 67; ibidem, Protokół przesłuchania świadka 
Katryny Narunaite, 25 III 1947 r., k. 72–73.
134 Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944. Dokumentų rinkinys, cz. 2, Vilnius 1973, s. 329. Według powojennych 
zeznań księdza Jonasa Žvinysa i Iwana Narunasa, rozstrzelany nauczyciel miał na nazwisko Barszewski (LYA, 
F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 1 VIII 1947 r., 
k. 25; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Iwana Narunasa, 24 III 1947 r., k. 67–69).
135 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44465/3, Sprawa karna Aleksandra Kowalewskiego i innych, Protokół przesłuchania 
Aleksandra Kowalewskiego, 25 VII 1944 r., k. 12–15; ibidem, Protokół rozprawy sądowej przed Trybunałem Woj-
skowym 39. Armii, 6–7 VIII 1944 r., k. 142ap. Według ks. Jonasa Žvinysa, aresztowanym kierownikiem kooperaty-
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Nariūnas z Ciuniszek (członek komisji wyborczej w Dubinkach latem 1940 r.136), Ka-
zys Mikniawiczus z Ciuniszek, Aleksandras Staszauskas z Ciuniszek, Juozas Staszku-
nas ze wsi Raznotołki, Rafał Rudaszewski, Vaclovas Vito-Viliūnas (jeden z litewskich 
osadników wojskowych z Dubinek) oraz Zelman Medański narodowości żydowskiej. 
Ujętych odprowadzano do aresztu gminnego w Giedrojciach. Niektórych później zwol-
niono, np. Jonasa Nariūnasa i Juozasa Staszkunasa, a innych rozstrzelano, m.in. Petrasa 
Baršauskasa i Zelmana Medańskiego137. Jedna z kilku takich egzekucji miała miejsce 
ok. 7–8 lipca 1941 r. Grupa kilkunastu powstańców litewskich na służbie niemieckiej 
wyprowadziła wówczas z aresztu w Giedrojciach 8 lub 9 komunistów (głównie Ży-
dów oraz 1 Litwina) i rozstrzelała ich wieczorem w pobliskim lesie Komarowszczyzna, 
ok. 1,5 km za miasteczkiem, przy drodze do Szyrwint. Jednego z żydowskich komso-
molców z Dubinek rozstrzelał wówczas partyzant Adam Juniewicz. Uratował się jedynie 
Litwin Karol Rymsza, który ranny, zdołał zbiec z miejsca egzekucji i skutecznie ukrywał 
się aż do przyjścia Armii Czerwonej w lipcu 1944 r.138

Oprócz rozprawy z komunistami i ich sympatykami doszło wówczas w Dubinkach 
także do porachunków z miejscowymi Polakami, którzy w czasie okupacji sowieckiej 
w latach 1940–1941, wobec upadku dotychczasowej władzy litewskiej, pozwalali so-
bie na śpiewanie w kościele pieśni religijnych po polsku. Z tego powodu latem 1941 r. 
aresztowani zostali i uwięzieni w Giedrojciach Wincenty Bieliński, jego brat Kazimierz 
Bieliński i Jan Paszkiewicz139.

Po fali aresztowań indywidualnych w Dubinkach przyszła kolej na masową rozpra-
wę z całą miejscową ludnością żydowską. 10 lipca 1941 r. powstańcy okrążyli mia-
steczko i wyprowadzili wszystkich Żydów z domów. Przed zebraną w ten sposób grupą 
ok. 50 osób niejaki Petronis140 ustawił karabin maszynowy, z niedwuznacznym zamia-
rem rozstrzelania wszystkich. Wobec usilnych próśb Żydów Petronis darował im jednak 
życie i pozwolił wrócić do domów. Dopiero kilka tygodni później miejscowi policjanci 

wy w Dubinkach był Kazys Rymsza (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Prośba Jona-
sa Žvinysa do Prokuratora Generalnego ZSRR, 8 I 1956 r., k. 127a).
136 J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 80.
137 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 28 VII 
1947 r., k. 18–19; ibidem, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 1 VIII 1947 r., k. 25–26; ibidem, Protokół prze-
słuchania świadka Iwana Narunasa, 24 III 1947 r., k. 67–69; ibidem, Skarga Jonasa Žvinysa do Prokuratora Gene-
ralnego ZSRR, 4 IV 1955 r., k. 121ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-606, Sprawa karna Ignasa Grigalevičiusa (Grigole-
vičiusa), Protokół przesłuchania świadka Karola Rymszy, 8 VI 1945 r., k. 12–12ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 4574/3, 
Sprawa karna Lionginasa Masliukasa, Protokół przesłuchania świadka Biniamina Kremera, 26 IX 1944 r., k. 14– 
–14ap; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Wikte Narunaite, 28 IX 1944 r., k. 15–15ap; ibidem, Protokół prze-
słuchania świadka Dory Kremeriene, 29 IX 1944 r., k. 16–16ap; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 140.
138 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44465/3, Sprawa karna Aleksandra Kowalewskiego i innych, Protokół przesłuchania Ada-
ma Juniewicza, 31 VII 1944 r., k. 36; ibidem, Protokół rozprawy sądowej przed Trybunałem Wojskowym 39. Armii, 
6–7 VIII 1944 r., k. 142a–143p.
139 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-14619, Sprawa karna Jonasa Žvinysa, Protokół przesłuchania Jonasa Žvinysa, 1 VIII 
1947 r., k. 26–27; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Julisa Majlunasa, 19 III 1947 r., k. 62–63 (według tego 
zeznania aresztowani wówczas zostali także Aleksander Paszkiewicz i Hipolit Paszkiewicz); ibidem, Protokół prze-
słuchania świadka Wincentego Bielińskiego, 24 III 1947 r., k. 64–66; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Ja-
dwigi Bielińskiej, 25 III 1947 r., k. 70–71; ibidem, Skarga Jonasa Žvinysa do Prokuratora Generalnego ZSRR, 4 IV 
1955 r., 121ap; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 80–81.
140 Petronis był osobą przyjezdną, prawdopowodnie z majątku Aleksandryszki. Nie jest wykluczone, że był to Al-
girdas Petronis, który na czele zorganizowanego przez siebie litewskiego oddziału powstańczego brał udział w wy-
mordowaniu żydowskich mieszkańców pobliskich Inturek i Janiszek.
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i powstańcy litewscy odkonwojowali Żydów na miejsce egzekucji pod Wiłkomierzem. 
Nielicznych ukrywających się wyłapywano w okolicy jeszcze przez jakiś czas141. Ogó-
łem rozstrzelano prawdopodobnie ok. 75 Żydów z Dubinek142.

Krwawy przebieg miało litewskie powstanie w Janiszkach. Wkrótce po uciecz-
ce miejscowej administracji i milicji sowieckiej rządy przejął tu oddział powstańczy 
złożony z ok. 50 ludzi, w którym istotną rolę odgrywali litewscy dezerterzy z 29. Te-
rytorialnego Korpusu Armii Czerwonej. Na wieść o niemieckim ataku zbiegli oni ze 
swoich jednostek (m.in. z 215. i 259. pułku strzeleckiego), obozujących na pobliskim 
poligonie koło Podbrodzia. Połączyli się następnie z miejscowymi szaulisami, którzy od 
pierwszych dni wojny prowadzili w okolicy akcje zaczepne. Na przykład czterej szaulisi 
z Gorszwian (osadnicy wojskowi Mykolas Juzėnas, jego syn Povilas Juzėnas, Juozas Pa-
kalnis i Juozas Nečiunas) zaatakowali dwukrotnie liczniejszą grupę czerwonoarmistów 
odpoczywających w sąsiedniej wsi Daczyszki. Dwóch zastrzelili, w tym ich „koman-
dira”, oraz zranili towarzyszącego im cywilnego przewodnika. Pozostałych rozbroili, 
przez co zdobyli łącznie 6 karabinów i 2 pistolety143. W dniach 26–28 czerwca 1944 r. 
doszło do gwałtownych walk w Janiszkach i okolicy z wycofującymi się oddziałami 
Armii Czerwonej. Na pomoc powstańcom przybył dwudziestopięcioosobowy, zmoto-
ryzowany litewski pododdział powstańczy z Podbrodzia, gdzie znajdowało się lokal-
ne dowództwo zbuntowanych litewskich wojsk. W trakcie walk w Janiszkach i okolicy 
śmierć poniosło ogółem 16 powstańców (11 żołnierzy litewskich i 5 miejscowych par-
tyzantów) oraz troje cywilnych mieszkańców wsi Derwinie. Poległo także kilkunastu 
czerwonoarmistów144. Nad ranem 28 czerwca 1944 r. Sowieci, opuszczający po nocnej 
walce Janiszki, spalili plebanię, w której kwaterowało wcześniej dowództwo litewskie-
go oddziału powstańczego, oraz podpalili drewniany kościół katolicki pod wezwaniem 
św. Jakuba Apostoła. Uratowali go jednak miejscowi Żydzi, którzy ugasili pożar145. Dwa 
tygodnie po zakończeniu walk, 13 lipca 1941 r., w wypadku z granatem zginął dowódca 
janiskiego oddziału powstańczego weterynarz Alfonsas Piliponis (przed wojną dowódca 

141 W domu Narunaitisów w miasteczku Dubinki miejscowi szaulisi odnaleźli ukrywającego się Żyda o nazwisku 
Mendel. Został on wkrótce rozstrzelany (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 4574/3, Sprawa karna Lionginasa Masliukasa, Pro-
tokół przesłuchania świadka Wikte Narunaite, 28 IX 1944 r., k. 15–15ap). Według wspomnień ks. Jonasa Žvinysa 
jeden z dubińskich Żydów, o nazwisku Chaimka, szukał pomocy u osadnika wojskowego Broniusa Gurskisa. Miał 
jednak zostać przez niego okradziony z pieniędzy i kosztowności, a następnie wydany policji (J. Žvinys, Mano gy-
venimo užrašai..., s. 118–120).
142 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 4574/3, Sprawa karna Lionginasa Masliukasa, Protokół przesłuchania świadka Binia-
mina Kremera, 26 IX 1944 r., k. 14–14ap; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Wikte Narunaite, 28 IX 1944 r., 
k. 15–15ap; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Dory Kremeriene, 29 IX 1944 r., k. 16–16ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, 
B. P19856, Sprawa karna Vytautasa Česiulisa, Protokół przesłuchania Vytautasa Česiulisa, 21 II 1945 r., k. 13–14.
143 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 5797/3, Sprawa karna Mykolasa Juzėnasa, Protokół przesłuchania oskarżonego Myko-
lasa Juzėnasa, 22 I 1947 r., k. 11–12; ibidem, Protokół przesłuchania oskarżonego Mykolasa Juzėnasa, 31 I 1947 r., 
k. 15–15ap; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Bronisława Koziełły, 15 XI 1946 r., k. 21–21ap; ibidem, Proto-
kół przesłuchania świadka Wacława Żuromskiego, 19 II 1947 r., k. 29–29ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-18643, Spra-
wa karna Juozasa Nečiunasa, Protokół przesłuchania świadka Aleksandra Giedrysa, 26 VIII 1944 r., k. 15–15ap.
144 Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22–28 d., red. A. Žaldokas i in., Vilnius 2012, s. 579–580; V. Striužas, 
1941 metų sukilimas Rytų–Pietų Lietuvoje. Lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusioje Švenčionių ap-
skrityje, Vilniuje, Varėnos-Valkininkų, Alytaus krašte, Vilnius 2006, s. 82–85.
145 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9713/3, Sprawa karna Antanasa Mažeiki, Protokół przesłuchania aresztowanego Anta-
nasa Mažeiki, 29 VII 1946 r., k. 16; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Abrama Rabinowicza, 22 V 1946 r., 
k. 63v.; Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.
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miejscowego oddziału LŠS)146. Miało to miejsce podczas powrotu z obławy na rozbit-
ków z Armii Czerwonej. W reakcji na śmierć dowódcy partyzanci zastrzelili jednego 
z ujętych tego dnia jeńców – sowieckiego politruka.

Podobnie jak w Dubinkach, tak i w Janiszkach doszło do porachunków z miejsco-
wymi Polakami, którzy w okresie okupacji sowieckiej 1940–1941 byli uprawnieni do 
używania swego języka narodowego jako dodatkowego języka nabożeństw kościelnych. 
W janiskiej świątyni na przemian przez tydzień obowiązywał język polski, a następnie 
litewski. Wkrótce po wkroczeniu Niemców latem 1941 r. proboszcz ks. Antanas Mažei-
ka ogłosił wyłączność języka litewskiego. Prośba skierowana do niego przez ok. 20 de- 
legatów, występujących w imieniu polskich parafian (stanowiących większość tutej-
szych wiernych), o przywrócenie języka polskiego zaowocowała jedynie późniejszym 
brutalnym pobiciem przedstawicieli przez litewskich policjantów i powstańców147.

Litewskie powstanie z czerwca 1941 r. objęło także niektóre obszary przedwojenne-
go województwa wileńskiego, przede wszystkim za sprawą stacjonujących tutaj jedno-
stek 29. Terytorialnego Korpusu Armii Czerwonej. Zbuntowane oddziały litewskie stały 
się główną siłą sprawczą lokalej rewolty, współdziałając w okolicach zamieszkałych 
przez Litwinów z miejscowymi oddziałami partyzanckimi. Do starć zbrojnych doszło 
także w Wilnie, jednak na dużo mniejszą skalę niż w Kownie. Wśród cywilów, którzy 
wspierali w mieście działania dezerterów z Armii Czerwonej, znaleźli się m.in. litewscy 
studenci miejscowego uniwersytetu. Szacuje się, że w Wilnie zostało wówczas zabitych 
ok. 40 powstańców litewskich, z tego 30 żołnierzy. Litewski zryw na Wileńszczyźnie 
przybrał większą skalę na terenie przedwojennego pow. święciańskiego i w zachodniej 
części pow. brasławskiego. Ośrodkiem zorganizowanej walki stało się zwłaszcza Podbro-
dzie, za sprawą ponad 1400 zrewoltowanych litewskich żołnierzy z pobliskiego poligo-
nu. W czasie walk poległo tutaj ogółem 20 powstańców (z tego 18 żołnierzy litewskich). 
W Nowych Święcianach powstał lokalny sztab partyzancki i oddział w sile kompanii. 
Większe grupy powstańcze zawiązały się też m.in. w Daugieliszkach, Duksztach, Ho-
duciszkach, Ignalinie, Kołtynianach, Mielegianach, Rymszanach, Smołwach i Turmon-
tach. Jedną z głównych form działalności tutejszych litewskich oddziałów powstańczych 
i sformowanych na ich bazie oddziałów policyjnych na służbie niemieckiej było oczysz-
czanie terenu z wrogiego elementu. Ogółem w okolicy Święcian ujęto wówczas ponad 
100 czerwonoarmistów, działaczy partyjnych i sowieckich aktywistów148. W trakcie tej 
akcji represjonowano także Polaków i Białorusinów149, np. w Podbrodziu w grupie wy-
znaczonych do rozstrzelania znaleźli się dwaj polscy nauczyciele, w tym dyrektor przed-
wojennego polskiego gimnazjum150.

146 LCVA, F. R-721, Ap. 3, B. 1, Spis litewskich żołnierzy i partyzantów poległych w walce z wojskiem bolsze- 
wickim w gm. Janiszki, prawdopodobnie z października 1941 r., k. 29; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, 
Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 114. Nazwiska osób zabitych w dniach 26–28 VI 1941 r. 
umieszczone zostały także na pomniku na cmentarzu parafialnym w Janiszkach.
147 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9713/3, Sprawa karna Antanasa Mažeiki, Protokół przesłuchania świadka Antoniego 
Łukaszewicza, 22 VIII 1945 r., k. 50–50v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Konstancji Lubartowej, 9 XII 
1945 r., k. 56v.
148 V. Striužas, 1941 metų sukilimas...; M. Bloznelis, Jaunimas 1941 m..., s. 119; LCVA, F. R-676, Ap. 1, B. 1, Sztab 
partyzancki w Nowych Święcianach.
149 K. Górski, Divide et impera..., s. 449–450.
150 „Nie było czasu na strach...”..., s. 32–35.
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W okresie międzywojennym w tutejszych środowiskach mniejszości litewskiej or-
ganizowane były z Kowna konspiracyjne grupy dywersyjne, pod patronatem Związku 
Wyzwolenia Wilna. Ich aktywność przejawiała się w działalności zarówno wywiadow-
czej, jak i bojowej, np. niszczeniu polskich obiektów państwowych. Tylko w 1931 r. od-
notowano pięć podpaleń polskich szkół. Wśród zadań dywersyjnych było też zwalczanie 
(poprzez akty terrorystyczne) Litwinów ugodowo nastawionych wobec polskich władz. 
Do 1933 r. w województwie wileńskim kontrwywiad polski wykrył 14 takich zakon-
spirowanych oddziałów, liczących 61 członków. Kierownikiem akcji ZWW stojącym 
na czele lokalnych oddziałów bojowych w pow. święciańskim był wówczas miejscowy 
nauczyciel litewski Michał Gudenas (Mykolas Gudėnas)151. W 1941 r. uczestniczył on 
z kolei w litewskim powstaniu czerwcowym. Ciekawym problemem badawczym jest 
w tej sytuacji ewentualna rola byłych struktur bojowych ZWW w tym powstaniu.

Kluczowym sukcesem litewskiego wystąpienia zbrojnego na Wileńszczyźnie latem 
1941 r. stało się przechwycenie lokalnej władzy administracyjnej, usankcjonowane póź-
niej przez Niemców152. W samym Wilnie powstańcze władze litewskie 24 czerwca 1941 r. 
zawiązały Komitet Obywatelski Miasta Wilna i Okręgu Wileńskiego, który rozpoczął 
odbudowę litewskich urzędów funkcjonujących tutaj przed 15 czerwca 1940 r., w tym 
m.in. litewskiej policji, wojska, sądownictwa i oświaty. Litewskim urzędnikom nakaza-
no powrót do pracy i zachęcano ich do kierowania się ustawami niepodległej Republiki 
Litewskiej. Komitet pełnił w Wilnie podobną funcję jak Rząd Tymczasowy utworzo-
ny przez powstańców w Kownie, pozostawał wszakże pod całkowitym nadzorem nie-
mieckich władz okupacyjnych. Pomimo rozwiązania komitetu we wrześniu 1941 r., 
Niemcy generalnie przeszli do porządku dziennego nad zastaną sytuacją153. Wszystko 
to było na Wileńszczyźnie możliwe w dużej mierze dzięki sprzyjającemu zbiegowi 
okoliczności, jakim było stacjonowanie tutaj litewskich oddziałów Armii Czerwonej, 
które w krytycznym momencie przystąpiły do rebelii i opanowały teren, w innej sytu-
acji bowiem okupacyjne władze niemieckie organizowałyby miejscową administrację, 
opierając się raczej na ludności lokalnej, którą stanowili głównie Polacy154. Utrzymanie 
litewskiej dominacji w administracji okupacyjnej umożliwiło poszerzanie litewskiego 
stanu posiadania na Wileńszczyźnie, rozpoczęte w październiku 1939 r. Z jednostek

151 A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 176.
152 V. Striužas, 1941 metų sukilimas..., s. 413–414. Autor szacuje, że straty litewskich powstańców na Wileńszczyź-
nie wyniosły ok. 300 zabitych, w tym 260 żołnierzy.
153 V. Brandišauskas, Litewska instytucja władzy na początku wojny niemiecko-radzieckiej: zarys działalności, kom-
petencje oraz stanowisko w kwestii stosunków narodowościowych (na przykładzie Komitetu Miejskiego Wilna) [w:] 
Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej, red. P. Niwiński, Gdańsk 2003, 
s. 60–65.
154 W niektórych miejscowościach przedwojennych województw wileńskiego i nowogródzkiego po wkroczeniu 
Niemców latem 1941 r. Polacy także organizowali własne oddziały zbrojnej samoobrony, akceptowane przez oku-
panta, a faktycznie kontrolowane często przez konspirację ZWZ. Na przykład w Zamoszu w pow. brasławskim 
11 VII 1941 r., za zgodą kwaterującego przejazdem w miasteczku niemieckiego generała, zawiązał się oddział złożo-
ny z 38 miejscowych Polaków. Na jego czele stanął wchm. Józef Bobrowski, podlegający konspiracyjnie miejscowe-
mu komendantowi powiatowemu ZWZ. Grupa koncentrowała się na samoobronie przed grasującymi w okolicznych 
lasach maruderami sowieckimi. Ich zwalczanie traktowano jako odwet za krzywdy uwięzionych i deportowanych 
na Syberię rodaków. Wkrótce jednak, 16 VIII 1941 r., dowódca tej grupy został aresztowany przez niemiecką żan-
darmerię, a jego polscy podwładni z rozkazu konspiracji stopniowo zostali wycofani z tej formacji (SPP, B.I.11.7, 
Bobrowski Józef, k. 2–3).
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powstańczych sformowano lokalną policję litewską oraz bataliony policyjne na służ-
bie niemieckiej, które kontrolowały teren przez cały okres okupacji niemieckiej, aż do 
połowy 1944 r.

Niechlubnym elementem litewskiego powstania z 1941 r. był udział części jego 
uczestników w eksterminacji Żydów155. W pierwszym odruchu partyzanci rozstrzeliwali 
komunistów i kolaborantów, wśród których znaczący odsetek, a niekiedy zdecydowaną 
większość, stanowili Żydzi. Ofiarami takich lokalnych porachunków padali pojedynczy 
ludzie, czasami niewielkie grupy. Do mordu na dużą skalę, w którym straciło życie kilka 
tysięcy osób, doszło natomiast w Kownie w ostatnich dniach czerwca 1941 r. Istotne 
znaczenie miała wówczas inspiracja ze strony wkraczających Niemców156.

Nieco później rozpoczął się drugi etap zbrodni na Żydach, polegający na udziale 
znacznej części powstańców w zorganizowanej akcji wyniszczania całej ludności ży-
dowskiej w ramach niemieckiego planu zagłady. Przeprowadzono wówczas m.in. eks- 
terminację żydowskich społeczności z miasteczek polsko-litewskiego pogranicza: z Gie-
drojć, Dubinek, Malat i Podbrzezia. Ich wymordowanie od sierpnia do października 
1941 r. nastąpiło zasadniczo na rozkaz i pod kierunkiem niemieckich władz okupacyj-
nych, a egzekutorami byli lokalni litewscy partyzanci i rekrutujący się z ich szeregów 
członkowie formacji policyjnych na służbie niemieckiej.

Z powyższego schematu wyłamuje się natomiast masowa eksterminacja Żydów z In-
turek i Janiszek, zbrodnie te dokonane zostały bowiem z własnej inicjatywy miejsco-
wych powstańców i opanowanej przez nich administracji lokalnej. Wyprzedzały one 
powszechną akcję zagłady Żydów przeprowadzoną przez Niemców. Oba wspomnia-
ne wydarzenia wiążą się z aktywnością grupy powstańczej Algirdasa Petronisa157. Już 
6–7 lipca 1941 r. oddział ten dokonał pierwszego w okolicy zbiorowego mordu na 
ok. 90 Żydach z Inturek. Działając skrycie, partyzanci otoczyli wieczorem miasteczko, 
w ciągu dwóch godzin wyprowadzili z domów żydowskie rodziny, a następnie nocą 
uprowadzili je do ustronnego miejsca postoju oddziału w Roszy (majątku należącym 

155 Uderzenie w Żydów było jednym z głównych celów Frontu Litewskich Aktywistów, organizującego powstanie 
(M. Wardzyńska, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy w Generalnym Komisariacie Litwy, „Pamięć i Sprawied-
liwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodo-
wej” 1995, nr 38, s. 111).
156 Szerzej na temat mordu na kowieńskich Żydach zob. T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i po-
gromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000, s. 199–274.
157 Algirdas Petronis, ur. 1916 r. w Helsinkach, s. Petrasa, oficera litewskiej armii, który w latach trzydziestych ob-
jął w posiadanie majątek Rosza w gm. Janiszki, liczący ok. 150 ha. W latach 1937–1939 Algirdas służył w szkole 
żandarmerii wojskowej w Kownie, w stopniu młodszego sierżanta. Od 1939 r. w oddziale szkolnym policji w Kow-
nie. Po przyłączeniu Wileńszczyzny do Litwy w końcu października 1939 r. został przeniesiony do rezerwy policji 
w Wilnie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w końcu czerwca 1941 r., zorganizował w Roszy litewski od-
dział powstańczy. Jako jego dowódca brał aktywny udział w masowych mordach na Żydach m.in. z Inturek, Jani-
szek i Podbrodzia. Od 1941 r. służył w policji w Wilnie, był pomocnikiem naczelnika odcinka. W latach 1942–1944 
był komendantem obozu w Szałtupiu, gdzie więziono m.in. polskich księży. Zapamiętany został z tego okresu jako 
szczególnie okrutny prześladowca więzionych Polaków, których bił i okradał, np. kolbą karabinową rozbił szczękę 
ks. Władysławowi Trzeciakowi i skatował pałką ks. Michała Klepacza, profesora filozofii Uniwersytetu Stefana 
Batorego. Aresztowany przez władze sowieckie i skazany 12 VII 1946 r. na 10 lat łagrów. Po odbyciu kary został 
zwolniony 12 X 1954 r. Później został ponownie aresztowany i 16 VII 1958 r. skazany przez Sąd Najwyższy LSRR 
na karę śmierci. Rozstrzelany w Wilnie 28 VII 1958 r. (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44607/3, Sprawa karna Algirdasa 
Petronisa; H. Pasierbska, Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków..., s. 284; M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Pona-
rach 1941–1944..., s. 168).
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do ojca dowódcy oddziału). Rano partyzanci rozstrzelali Żydów partiami na pobliskich 
polach, ciała zakopali, a później podzielili się należącymi do nich rzeczami158.

Kolejną zbrodnią dokonaną z inicjatywy Algirdasa Petronisa był mord na ponad 
120 Żydach z Janiszek, dokonany 24 lipca 1941 r.159 Wcześniej Petronis dwukrotnie 
przyjeżdżał ze swoimi ludźmi do Janiszek w tej sprawie, spotykał się jednak z odmo-
wą miejscowego dowódcy powstańczego Alfonsasa Piliponisa. Dopiero po śmierci tego 
ostatniego 13 lipca 1941 r., Petronis namówił do współdziałania jego następcę Pranasa 
Grigolevičiusa. W krytycznym dniu oba oddziały zgromadziły się w Janiszkach, gdzie 
po obiedzie zakrapianym alkoholem przystąpiono do rozdzielania zadań. Plan akcji przy-
gotowany został przez cztery najważniejsze wówczas w Janiszkach osoby: dowódców 
obu oddziałów partyzanckich, naczelnika gminy Rapolasa Plieskisa i naczelnika miejsco-
wego punktu policyjnego Rakauskasa160. Prawdopodobnie z gminnej ewidencji ludności 
wynotowano na pojedynczych kartkach wszystkie żydowskie rodziny. Następnie kartki 
te wręczono miejscowym partyzantom, którzy znali miejsca zamieszkania swoich ofiar. 
Każdemu z nich przydzielono jednego lub dwóch partyzantów przyjezdnych (z oddziału 
Petronisa), tworząc w ten sposób dwu- lub trzyosobowe patrole. Przyprowadzały one po-
szczególne żydowskie rodziny do budynku koło siedziby gminy. W tym czasie miasteczko 
było otoczone kordonem, aby zapobiec ewentualnym ucieczkom. Po odebraniu zgroma-
dzonym Żydom dokumentów i kosztowności dokonano selekcji. Grupę ok. 70 mężczyzn 
wyprowadzono za miejscowy cmentarz i rozstrzelano na łące nad jeziorem Oryna. To 
samo uczyniono wkrótce z grupą kobiet i dzieci, zabijając je po przeciwnej stronie mia-
steczka, przy drodze do Ornian. Miejscem ich śmierci stał się półtorahektarowy plac ćwi-
czeń janiskiego oddziału LŠS, który szaulisi otrzymali swego czasu ze skonfiskowanego 
przez państwo majątku Tyszkiewiczów161. W obu przypadkach w roli głównego egzekuto-
ra wystapił sam Algirdas Petronis, strzelający z bliska do ofiar z karabinu maszynowego. 
Towarzyszący mu partyzanci strzelali ze swoich karabinów, a na koniec dobijali rannych. 
Wśród strzelających byli m.in. szaulisi z Gorszwian – Mykolas Juzėnas i Juozas Pakal-
nis162. Ocalał wówczas prawdopodobnie tylko jeden żydowski mieszkaniec Janiszek, któ-
ry w trakcie obławy przebywał akurat na polu. Gdy wracał do domu, jeden z litewskich 
partyzantów tworzących kordon odradził mu powrót do miasteczka i pozwolił odejść163. 

158 LYA, F. K-1, Ap. 8, B. 152, Akt odkrycia mogiły, 30 XI 1944 r., k. 170.
159 Liczbę ofiar określa się na 120–150 osób. Miejscowa administracja sowiecka w 1948 r. oszacowała liczbę zabi-
tych w Janiszkach Żydów na 124 osoby (spośród 34 miejscowych rodzin), rekonstruując imienną listę 115 ofiar (LYA, 
F. K-1, Ap. 8, B. 152, k. 172–173); LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44607/3, Sprawa karna Algirdasa Petronisa, Informacja 
na podstawie protokołu przesłuchania świadka Stasysa Vaitkiavičiusa z 6 III 1950 r., k. 7; ibidem, Protokół przesłu-
chania świadka Broniusa Šikavičiusa, 1 XII 1956 r., k. 64; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Juozasa Pakalnisa, 
26 II 1958 r., k. 111ap; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, 
k. 114a; Ašmenos, Svierių, Švenčionių apskričių getai: kalinių sąrašai 1942, oprac. I. Guzenberg, O. Movšovič, 
J. Sedova, Vilnius 2009, s. 26–27; R. Daniłowicz, Skarga na mistrza, „Rzeczpospolita”, 23 XII 2006.
160 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44607/3, Sprawa karna Algirdasa Petronisa, Informacja na podstawie protokołu przesłu-
chania świadka Stasysa Vaitkiavičiusa z 6 III 1950 r., k. 7; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Broniusa Šika-
vičiusa, 1 XII 1956 r., k. 61–62; ibidem, Odpis zeznań Fortunatasa Drungi, [b.d.], k. 281; Relacja Zofii Ilgiewiczo-
wej, 19 VI 2010 r.
161 LCVA, F. 1250, Ap. 4, B. 20/307, Joniškio miestelis, Joniškio ir Mlynek palivarkas, 1924, 1931.
162 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 5797/3, Sprawa karna Mykolasa Juzėnasa, Protokół przesłuchania świadka Broniusa 
Šikavičiusa, 19 II 1947 r., k. 31. Rodziny obu wspomnianych litewskich partyzantów padły ofiarą akcji odwetowej 
5. Brygady AK 23 VI 1944 r.
163 Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.
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Dopełnieniem zagłady żydowskiej społeczności Janiszek był rabunek pozostałego 
po nich mienia. Do opróżniania żydowskich domostw pierwsi przystąpili oprawcy, za-
bierając meble, trzodę i inne wartościowe ruchomości164. Część rzeczy została sprzedana 
na targu165. 2 września 1941 r. miejscowa władza litewska dokonała spisu pożydowskich 
nieruchomości. W imieniu samorządu gminnego działał wówczas naczelnik gminy Ra-
polas Plieskis166. W rzeczy po rozstrzelanych Żydach zaopatrzył się także proboszcz 
janiski ks. Antanas Mažeika167.

Z przebiegu wypadków w Inturkach i Janiszkach wynika, że decydującą rolę odegrał 
w nich Algirdas Petronis, którego osobiste zaangażowanie pociągnęło do zbrodni szero-
kie grono miejscowych powstańców. Nie odnotowano przy tym udziału Niemców.

Dopiero kilka tygodni po zajściach w Inturkach i Janiszkach przeprowadzona została 
z inicjatywy okupanta niemieckiego masowa zagłada Żydów na tym terenie. 29 sierpnia 
1941 r. rozstrzelano ok. tysiąca Żydów z Malat, zgromadzonych uprzednio w miejsco-
wych synagogach. W dniu zabójstwa ofiary wyprowadzano partiami kilometr za miasto 
i rozstrzeliwano nad wykopanym wcześniej dołem. Wykonawcami byli litewscy party-
zanci, obecny zaś na miejscu niemiecki oficer fotografował egzekucję.

W sąsiednim pow. wiłkomierskim Żydów zasadniczo koncentrowano w powiato-
wym miasteczku i rozstrzeliwano w pobliskim lesie Piwonia. Taki los stał się udziałem 
m.in. ponad 100 żydowskich mieszkańców gm. Giedrojcie (w tym również kilkudziesię-
ciu Żydów z Dubinek), których 5 września 1941 r. miejscowi litewscy partyzanci i poli-
cjanci odstawili tamże na egzekucję. We wcześniejszych egzekucjach, w lipcu i sierpniu 
1941 r., w lesie Komarowszczyzna pod Giedrojciami rozstrzelano ok. 30 Żydów jako 
komunistów168. Egzekutorami byli również miejscowi szaulisi, działający pod dowódz-
twem niemieckiego przełożonego.

W podobny sposób wymordowano zdecydowaną większość Żydów mieszkających 
w pow. święciańskim. Wysiedlono ich z miasteczek, w których żyli (m.in. ze Świę-
cian, Nowych Święcian, Daugieliszek, Hoduciszek, Ignalina i Podbrodzia), i skoncen-
trowano w barakach na leśnym poligonie ok. 1,5 km od Nowych Święcian. W masowej 
egzekucji przeprowadzanej tam następnie w dniach 8–9 października 1941 r. zginęło 
3716 osób169. Wykonawcami niemieckiej akcji byli także w tym przypadku Litwini na 
służbie okupanta, a zwłaszcza sprowadzony specjalnie w tym celu z Wilna oddział spe-
cjalny policji bezpieczeństwa i SD („strzelcy ponarscy”). Wspomagało ich 120 miejsco-
wych policjantów i powstańców litewskich. W zbrodni tej aktywny udział wzięli również 
powstańcy z gm. Janiszki, ze wspomnianych wcześniej oddziałów Algirdasa Petronisa 

164 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 5797/3, Sprawa karna Mykolasa Juzėnasa, Protokół przesłuchania świadka Wacława Żu-
romskiego, 19 II 1947 r., k. 29ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-18643, Sprawa karna Juozasa Nečiunasa, Protokół prze-
słuchania świadka Jadwigi Baranowskiej, 25 VIII 1944 r., k. 14ap.
165 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 8840/3, Sprawa karna Kajetonasa Matkevičiusa, Protokół przesłuchania podejrzanego 
Kajetonasa Matkevičiusa, 21 X 1946 r., k. 24.
166 LCVA, F. R-721, Ap. 3, B. 1, k. 98–124. 
167 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9713/3, Sprawa karna Antanasa Mažeiki, Protokół przesłuchania aresztowanego Anta-
nasa Mažeiki, 29 VII 1946 r., k. 17.
168 Masinės žudynės..., s. 410. Przebieg zagłady Żydów na Litwie w latach 1941–1944 przedstawiony został m.in. w: 
Lietuvos istorijos atlasas, red. nacz. P. Gaučas, Vilnius 2001, s. 48–49. Na mapie popełniono jednak kilka błędów, 
m.in. zaznaczono rozstrzelanie Żydów z Giedrojć wyłącznie w pobliżu miasteczka, nie uwzględniając przetranspor-
towania większości z nich na egzekucję do Wiłkomierza.
169 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 166.
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i Pranasa Grigolevičiusa. Uczestniczyli oni w wysiedleniu ok. 200 Żydów z Podbrodzia 
na poligon, a następnie przez tydzień zabezpieczali miejsce egzekucji, m.in. wyłapując 
i likwidując tych, którzy podejmowali próby ucieczki170.

Żydów mieszkających w północnej części pow. wileńskiego rozstrzelano w drugiej 
połowie września; 405 osób zamordowano koło Niemenczyna 20 września 1941 r., nato-
miast 1767 osób zebranych z terenu gmin Mejszagoła, Podbrzezie i Rzesza rozstrzelano 
cztery dni później, w lesie wilianowskim koło Rzeszy171. Obie egzekucje zostały prze-
prowadzone przez Ypatingas burys – oddział specjalny niemieckiej policji bezpieczeń-
stwa i SD – z Wilna172. Część pozostałych przy życiu Żydów podbrzeskich rozstrzelano 
później w lesie koło folwarku Troki, niedaleko Podbrzezia173.

W ten sposób w pierwszych kilku miesiącach niemieckiej okupacji Litwy niemal 
wszyscy tamtejsi Żydzi zostali wymordowani. Nieliczni ocaleni próbowali się ukrywać 
we wsiach, lecz byli systematycznie wyłapywani. Wojnę przetrwali bardzo nieliczni. 
Przebieg wypadków z lata 1941 r., czyli antysowiecka rewolta i będące jej przedłuże-
niem mordy na Żydach, spektakularnie ujawniły postawę i możliwości sprawcze miej-
scowej społeczności litewskiej. Bezwzględna rozprawa z Żydami musiała wywrzeć silne 
wrażenie na ludności polskiej, uświadamiając jej zagrożenie ze strony litewskich bo-
jówek i formacji policyjnych, wrogo nastawionych także wobec Polaków. Późniejsze 
wydarzenia potwierdzały te obawy.

Wbrew nadziejom litewskiego społeczeństwa, które czynnie wsparło wkraczające 
na Litwę wojska niemieckie, Niemcy nie dopuścili do odtworzenia państwa litewskie-
go, lecz zamiast tego ustanowili swoją okupację. Latem 1941 r. utworzyli oni Gene-
ralny Komisariat Litwy, obejmujący obszar przedwojennej Republiki Litewskiej oraz 
część Wileńszczyzny. Wchodził on w skład Komisariatu Rzeszy Ostland, podlegające-
go Ministerstwu Rzeszy dla Okupowanych Terenów Wschodnich. Docelowo tereny te 
przeznaczone były pod niemiecką kolonizację, dlatego też litewskie aspiracje niepodle-
głościowe zostały przez nowego okupanta zduszone. Doraźnie najważniejszym celem 
było zapewnienie porządku na zapleczu frontu wschodniego oraz ekspolatacja kraju 
na potrzeby niemieckiego państwa i jego armii174. W tym celu kierownicze stanowiska 
w Generalnym Komisariacie Litwy zajęli Niemcy, administrację natomiast powierzono 
głównie Litwinom. Na jej czele postawiono zarząd krajowy, złożony z siedmiu rad-
ców generalnych, kierowany przez Petrasa Kubiliunasa175. Przyjąwszy narzuconą rolę 
niemieckich kolaborantów, urzędnicy próbowali utrzymać jak najwięcej z litewskiego 
stanu posiadania. Przywódcy litewskich środowisk niepodległościowych, w tym organi-
zatorzy powstania czerwcowego, którzy nie godzili się z niemiecką polityką, trafiali do 
więzień i obozów koncentracyjnych. Część z nich przystąpiła do tworzenia organizacji 

170 Ašmenos, Svierių..., s. 19–29.
171 Masinės žudynės..., s. 413; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 166.
172 T. Szynkowski, „Błyskawica”..., s. 78–79.
173 Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Wspomnienia Stanisławy i Henryki Naruszewicz, 10 IX 
2010 r.
174 Szerzej o niemieckiej okupacji Litwy zob. A. Bubnys, Vokiečių okupuota...; M. Wardzyńska, Sytuacja ludno-
ści...
175 Gen. Petras Kubiliunas (1894–1946) stał na czele litewskiej administracji w Generalnym Komisariacie Litwy. 
Aresztowany w 1945 r. w Niemczech, następnie wywieziony do Moskwy, gdzie został skazany na karę śmierci i stra-
cony (P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 691).
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podziemnych, propagujących bierny opór wobec okupanta176. Jedną z nielicznych en-
klaw w okupacyjnej administracji obsadzoną prawie wyłącznie przez polski personel był 
zarząd znacjonalizowanych majątków rolnych (LO) w okręgu wileńskim.

Z wyżej wspomnianych względów politycznych Niemcy nie pozwolili także na od-
budowę litewskiego wojska narodowego. Zamiast tego tysiące litewskich żołnierzy i po-
wstańców wcielili do podległych władzom niemieckim formacji policyjnych, których 
członkowie składali przysięgę na wierność wodzowi III Rzeszy Niemieckiej Adolfowi 
Hitlerowi. Były one wykorzystywane m.in. przy realizacji niemieckiej polityki ekstermi-
nacyjnej, zarówno na Litwie, jak i na terenach przedwojennej Polski i ZSRR. Z tych róż-
nych formacji szczególnie liczne i szeroko używane były bataliony policyjne (m.in. przy 
masowych rozstrzeliwaniach Żydów, w operacjach przeciwpartyzanckich czy też przy 
pilnowaniu niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku koło Lublina)177. Tego 
typu jednostką był także 258. litewski rezerwowy batalion policyjny, który 20 czerwca 
1944 r. dokonał zbrodni w Glinciszkach.

Symbolem litewskiego udziału w niemieckich zbrodniach na Wileńszczyźnie jest 
przede wszystkich krwawa działalność wspomnianego już Ypatingas burys. W latach 
1941–1944 oddział ten – złożony głównie z Litwinów – wymordował kilkadziesiąt ty-
sięcy obywateli polskich, w większości Żydów. Wśród jego ofiar znalazło się też wie-
lu członków polskiego podziemia niepodległościowego oraz sowieccy jeńcy wojenni. 
Głównym zaś miejscem straceń były podwileńskie Ponary178.

Zbrodniczą działalność prowadziła również kolaborująca z Niemcami Litewska Po-
licja Bezpieczeństwa, podlegająca niemieckiej policji bezpieczeństwa i SD. Wiele osób, 
zwłaszcza uczestników polskiej podziemnej działalności niepodległościowej, zostało 
aresztowanych przez LSP, a następnie było torturowanych w śledztwie przez jej funk-
cjonariuszy. W rezultacie część z nich trafiła później na miejsce straceń w Ponarach lub 
do obozów koncentracyjnych. Pracując dla Niemców, funkcjonariusze LSP realizowali 
jednocześnie własne interesy narodowe, niejednokrotnie uczestnicząc też w litewskiej 
działalności konspiracyjnej.

Już w kilka miesięcy po wymordowaniu Żydów, w maju 1942 r., doszło do głośnej 
zbrodni na Polakach w pow. święciańskim. W odwecie za akcję partyzantki sowieckiej, 
w której to akcji zabitych zostało trzech Niemców, lokalna litewska policja i miejscowi 
szaulisi u boku Niemców i pod ich rozkazami wzięli udział w rozstrzeliwaniu mężczyzn 
m.in. ze Święcian i Hoducieszek. Ofiarami byli w większości Polacy, wśród nich na-
uczyciele, księża i urzędnicy oraz kilku Żydów i Sowietów179. Egzekucje na mniejszą 
skalę odbywały się w tym okresie w wielu innych miejscowościach na Wileńszczyźnie, 

176 Szerzej o litewskiej działalności konspiracyjnej w okresie okupacji niemieckiej zob. A. Bubnys, Lietuvių antinacinė 
rezistencija 1941–1944 m., Vilnius 1991; idem, Nazi resistance movement in Lithuania 1941–1944, Vilnius 2003.
177 Szerzej o litewskich formacjach policyjnych na służbie niemieckiej w czasie II wojny światowej zob. P. Stanke-
ras, Lietuvių policija...
178 M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944...; H. Pasierbska, Ponary. Wileńska Golgota, Sopot 1993; 
K. Sakowicz, Dziennik...
179 Nie ustalono dotąd ogólnej liczby ofiar tej zbrodni, potwierdzono śmierć kilkudziesięciu mężczyzn. Według 
niemieckich doniesień łącznie zastrzelono ok. 400 osób, choć niektóre szacunki podają jeszcze większe liczby. 
(A. Bubnys, Nazi resistance movement..., s. 23–24; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 38–45; L. Tomaszewski, 
Wileńszczyzna lat wojny..., s. 308–309; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 73–74; V. Maldžiūnas, Išaugau Vil-
nijoj. Atsiminimai, Kaunas 1996, s. 128–129).
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np. 17 września 1943 r. w odwecie za akcję polskiego podziemia rozstrzelano dziesięciu 
zakładników spośród polskiej inteligencji w Wilnie.

Wymiernym rezultatem współpracy z Niemcami stało się przejęcie przez Litwinów 
organizacji kościelnej na Wileńszczyźnie. W marcu 1942 r. Niemcy dokonali masowych 
aresztowań polskiego duchowieństwa, wraz z metropolitą wileńskim abp. Romualdem 
Jałbrzykowskim180, kadrą profesorską i alumnami Seminarium Duchownego w Wilnie 
oraz dużą liczbą polskich zakonników i zakonnic. Trafili oni do więzień i obozów, gdzie 
niejednokrotnie szykanowali ich litewscy nadzorcy. Część wywieziona została na robo-
ty przymusowe do Niemiec. Miejsce aresztowanych zajęli duchowni litewscy, na cze-
le z arcybiskupem tytularnym ks. Mečislovasem Reinysem181, którzy nie zdobyli się na 
solidarność z prześladowanymi duchownymi polskimi. W ten sposób rękami okupanta 
niemieckiego zrealizowany został jeden z najważniejszych planów polityki litewskiej na 
Wileńszczyźnie – eliminacja polskiej hierarchii z miejscowego Kościoła katolickiego182.

Będąc wykonawcami zarządzeń okupanta, urzędnicy litewskiej administracji sto-
sowali, w miarę możliwości, różne zabiegi w celu ochrony własnych interesów poli-
tycznych, gospodarczych oraz kulturalnych. Wśród pielęgnowanych zdobyczy z lat 
1939–1940 było rozbudowane szkolnictwo w języku litewskim, które niemal wyparło 
nauczanie w języku polskim. To ostatnie zostało zepchnięte do konspiracji. Postawa 
litewskich władz lokalnych przybierała niekiedy postać biernego oporu, pozorowania 
działań albo prowadzenia ich w sposób odmienny od spodziewanego przez władze nie-
mieckie. Instrumenty te stanowiły jednocześnie dogodne narzędzie walki z polskością 
na Litwie. Klasycznym tego przykładem było wypełnianie obowiązku dostarczania kon-
tyngentu siły roboczej na potrzeby III Rzeszy Niemieckiej. Odpowiedzialni za realiza-
cję tych zadań litewscy urzędnicy i policjanci, o ile tylko mogli, starali się wyznaczać 
do tego mieszkańców narodowości nielitewskiej, najczęściej Polaków183. W ten sposób 
oszczędzano własną tkankę narodową, pozbywając się elementów społeczeństwa uzna-
wanych za wrogie. Charakterystyczne było nieproporcjonalnie wysokie obciążenie tym 
obowiązkiem terenów zamieszkanych przez ludność polską, zwłaszcza Wileńszczy-
zny. Dla przykładu, planując wywiezienie kontyngentu 30 tys. robotników, dla okręgu 
wileńskiego przewidywano 20 tys., a dla pozostałych trzech okręgów litewskich jedynie 

180 Ks. Romuald Jałbrzykowski (1876–1955), od 1918 r. biskup sufragan sejneński. W latach 1925–1926 ordyna-
riusz nowo powstałej diecezji łomżyńskiej, a od 1926 r. arcybiskup metropolita wileński. Więziony przez Niemców 
w Mariampolu od marca 1942 do lipca 1944 r. W 1945 r. aresztowany przez NKWD, następnie zmuszony do wy-
jazdu z Wilna do Białegostoku. Do końca życia zwierzchnik części archidiecezji wileńskiej pozostałej w granicach 
Polski (Wileńska encyklopedia 1939–2005, oprac. M. Jackiewicz, Warszawa 2007, s. 218–219).
181 Ks. abp Mečislovas Reinys (1884–1953), dr teologii, polityk litewski. W 1919 r. więziony przez bolszewików 
w Wilnie. W 1922 r. wydalony przez władze polskie z Wilna do Litwy. W latach 1925–1926 litewski minister spraw 
zagranicznych. Od 1926 do 1940 r. biskup koadiutator diecezji wiłkowyskiej. Członek zarządu Związku Wyzwole-
nia Wilna. Po aresztowaniu przez Niemców abp. Romualda Jałbrzykowskiego w 1942 r., objął urząd administrato-
ra diecezji wileńskiej. Prowadził politykę lituanizacji miejscowej organizacji kościelnej. Arcybiskup tytularny, po 
wyjeździe abp. Jałbrzykowskiego do Polski w 1945 r. został metropolitą litewskiej części archidiecezji wileńskiej. 
Aresztowany przez władze sowieckie w 1947 r., zmarł w więzieniu we Włodzimierzu (ibidem, s. 497).
182 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 58–65; S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna..., s. 65–68; H. Pasierbska, 
Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków..., s. 274–291; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 296–299; 
M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944..., s. 167–172; C. Wilanowski, Konspiracyjna działalność ducho-
wieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939–1944, Warszawa 2000, s. 137–139.
183 Na tropach bezprawia..., s. 65.
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10 tys.184 Metodę tę zalecał tajny okólnik rozesłany przez radcę generalnego Petrasa 
Kubiliunasa do podlełych mu urzędów185. W tej sprawie panował wśród Litwinów kon-
sensus, nawet podziemne organizacje litewskie zachęcały na łamach swoich periodyków 
do takiej praktyki186.

Spychanie ciężarów niemieckiej okupacji na Polaków nie sprowadzało się jednak 
wyłącznie do wywózek na roboty do Niemiec. Podobne działania obserwowano także 
przy określaniu wysokości obowiązkowych kontyngentów, które musieli dostarczać rol-
nicy. W tym przypadku istotną rolę odgrywał aparat samorządu gminnego, który z zasa-
dy również obsadzony był Litwinami. Niechlubnie zapisali się tutaj litewscy wójtowie 
oraz referenci rolni przy karaniu rolników za niewywiązywanie się z tego obowiązku. 
Na zbiorowy wniosek samorządowców, złożony wileńskiemu komisarzowi okręgowe-
mu Horstowi Wulffowi podczas narady 1 lutego 1943 r., wkrótce przeprowadzona zo-
stała brutalna, pokazowa akcja. W jej trakcie rozstrzelano publicznie (m.in. w Podbrze-
ziu) kilkudziesięciu rolników, głównie Polaków, co mocno wstrząsnęło mieszkańcami 
podwileńskich wsi187. Między innymi z tego powodu litewscy wójtowie i urzędnicy stali 
się później celem działań odwetowych partyzantów AK, np. wójt Marcinawiczius z Pod-
brzezia i wójt Rapolas Plieskis z Janiszek.

Jednym z dramatycznych doświadczeń, które dotknęło Polaków na Litwie w latach 
1942–1944, była prowadzona na szeroką skalę kolonizacja terenów wiejskich, stanowią-
ca element dalekosiężnej polityki niemieckiej. Polskich rolników wyrzucano z ich go-
spodarstw, po czym przekazywano je wraz z całym inwentarzem kolonistom litewskim. 
Akcja ta, realizowana także rękami litewskiej administracji terenowej i litewskiej policji, 
prowadziła do istotnych przeobrażeń struktury etnicznej i własnościowej. Dla Litwinów 
stanowiła okazję do fizycznej depolonizacji najbliższych okolic Wilna, co było poważ-
nym krokiem naprzód na drodze do zespolenia tego miasta z ziemiami etnicznie litew-
skimi. Wilno odgradzał wówczas od nich pas kilku gmin, m.in. Mejszagoła, Rzesza, 
Podbrzezie i Niemenczyn, zamieszkanych prawie wyłącznie przez Polaków. Począwszy 
od września 1942 r., tam właśnie głównie kierowano litewskich przesiedleńców, usu-
niętych wcześniej na rzecz Niemców m.in. z Suwalszczyzny i Kraju Kłajpedzkiego. 
W końcu 1942 r. wysiedlono ponad tysiąc Polaków z północnej części pow. wileńskiego. 
Do szczególnie głębokich zmian doprowadziła kolonizacja gm. Podbrzezie, gdzie po-
zbawionych ojcowizn miało być aż 370 polskich rodzin. Akcję wywłaszczeniową prze-
prowadzono także w Dubinkach i zamieszkałych przez Polaków okolicznych wsiach Za-
berże, Grynkiszki, Łownikańce i Widziele. W pierwszych dniach lutego 1943 r. usunięto 
ogółem ok. 60 polskich rodzin z okolic Uciany i Malat. Wysiedlonych Polaków litewska 
policja gromadziła niekiedy w prowizorycznych obozach (np. w majątku Glinciszki) lub 

184 A. Bubnys, Vokiečių okupuota..., s. 373.
185 O treści tajnego okólnika Kubiliunasa informował raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu RP na wy-
chodźstwie (J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 191). 
186 Wezwanie funkcjonariuszy policji do „faworyzowania” w czasie wywózki Polaków, Rosjan czy też skomuni-
zowanych albo zbyt demokratycznie usposobionych Litwinów w celu łatwiejszego „oczyszczenia” kraju po wojnie 
zamieszczone zostało w periodyku „Laisves Kovotojas” z lutego–marca 1944 r., będącego organem jednego z rady-
kalnych odłamów Związku Bojowników o Wolność Litwy (AAN, mf. M-582/3 – kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, 
B. 52, k. 181, Spraw[ozdanie] Bipla nr 9 za kwiecień 1944).
187 T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 13–16.
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pożydowskich gettach, gdzie grożono im, że podzielą los Żydów188. W innych przypad-
kach wyrzucano ograbionych z dobytku rolników wprost na bruk, nie troszcząc się o ich 
dalszy los. Tułali się oni później, korzystając z opieki rodzin i sąsiadów. Pod groźbą 
śmierci zabraniano im powrotu do domów.

Masowa litewska kolonizacja polskich wsi poważnie zaburzyła i tak napięte rela-
cje na polsko-litewskim pograniczu. Litewscy przesiedleńcy byli z reguły wyizolowani 
z lokalnych społeczności wiejskich, utrzymując bliższe relacje głównie w swoim gronie. 
Silniej za to związani byli z miejscową administracją i policją litewską, zapewniającą 
im bezpieczeństwo. Niektórzy koloniści należeli do uzbrojonej samoobrony. Natomiast 
wielu spośród miejscowych Polaków, w tym także bezpośrednio pokrzywdzeni, szuka-
ło później okazji do rewanżu, zasilając szeregi oddziałów partyzanckich AK189. Także 
w tym kontekście postrzegać należy m.in. bezwzględne metody stosowane przez oddzia-
ły AK wobec litewskich cywilów, a zwłaszcza przyjezdnych osadników.

Rezultatem pierwszych dwóch lat (1941–1943) niemieckiej okupacji Wileńszczyzny 
była szeroko realizowana eksploatacja gospodarcza oraz dyskryminacja narodowościo-
wa i czystki etniczne. Ich ofiarami padli Żydzi oraz w mniejszym stopniu również Polacy 
(poprzez wysiedlenia, wywózki na roboty i do obozów koncentracyjnych oraz egzeku-
cje). Prowadzenie eksterminacji i prześladowań głównie rękami litewskich kolaboran-
tów powodowało pogłębianie przepaści we wzajemnych relacjach polsko-litewskich. 
W społeczeństwie polskim silnie zakorzeniła się obawa przed masową eksterminacją 
przez litewskie formacje zbrojne, na wzór zagłady Żydów. Przywódcy polskiego pod-
ziemia niepodległościowego w Wilnie upatrywali ratunku w presji międzynarodowej na 
litewskie społeczeństwo i zagrożeniu odpowiedzialnością zbrodniarzom, a także w pod-
jęciu doraźnych działań odwetowych, włącznie z bombardowaniem rdzennie litewskich 
miejscowości. Za konieczne uznawano także organizowanie własnej partyzantki, zdol-
nej do obrony polskiej ludności190.

Rozpoczęta w 1939 r. na Wileńszczyźnie działalność polskiego podziemia niepodle-
głościowego, prowadzona w warunkach okupacji litewskiej i sowieckiej, rozwinęła się 
szczególnie w latach okupacji niemieckiej. Całość wysiłku wojskowego scalona zosta-
ła wówczas pod dowództwem komendanta Okręgu Armii Krajowej Wilno ppłk. Alek-
sandra Krzyżanowskiego „Wilka”. W konspiracji utworzono liczne oddziały bojowe, 
przygotowane do wystąpienia zbrojnego w przełomowym momencie decydowania się 
losów wojny na terenie państwa polskiego. Wydzielone siły prowadziły bieżącą dzia-
łalność dywersyjną przeciwko okupantowi. Począwszy od 1943 r., przystąpiono także 

188 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 99–108; T. Szynkowski, „Błyskawica”..., s. 51–52, 78.
189 Akta umorzonego śledztwa sygn. S1/04/Zn, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zabójstwa ok. 40 osób narodowości polskiej w dniu 
20 VI 1944 r. w pobliżu majątku Glinciszki, gm. Podbrzezie, i w Podbrzeziu, pow. wileńsko-trocki, przez funkcjo-
nariuszy policji litewskiej, t. 2, List Mariana Piotrowskiego, [b.d.], k. 253–254; AW II/1443/2K, Wspomnienia Sta-
nisława Symonowicza, k. 111–117.
190 W konspiracyjnym Raporcie nr 1 o sytuacji społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecko-litewską na terenie 
Generalnego Okręgu Litwy (Ostland) z 1942 r. informowano: „jesteśmy w przededniu masowych krwawych repre-
sji w stosunku do elementu polskiego. Jednocześnie zaznaczamy, że w obecnej sytuacji i układzie sił jesteśmy słab-
si i zupełnie bezbronni w porównaniu z Litwinami, którzy korzystają z poparcia Niemców i mają liczne pomocnicze 
oddziały wojskowe, oddziały zwarte policji mundurowej i tajnej, straż więzienną i leśną [...]. Wszystko jest uzbro-
jone i czyha tylko na odpowiedni moment” (J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 97).
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do działalności partyzanckiej. W 1944 r. okręg wileński AK podzielony był na cztery 
inspektoraty rejonowe (o kryptonimach „A”, „BC” [„Wir”], „E” i „F”), z których jeden 
zorganizowany został na terenie przedwojennej Republiki Litewskiej (Inspektorat E), 
oraz wyodrębniony garnizon miasta Wilna („Dwór”). Wiosną 1944 r. w poszczególnych 
inspektoratach rejonowych (z wyjątkiem Inspektoratu E) sformowane zostały zgrupo-
wania partyzanckie AK (nr 1, 2 i 3), nad którymi bezpośrednie dowództwo objęli miej-
scowi inspektorzy.

Przedstawicielem polskich władz cywilnych był natomiast okręgowy delegat rządu 
dr Zygmunt Fedorowicz „Albin”191. Stał on na czele konspiracyjnego aparatu przygoto-
wanego do objęcia władzy w momencie ustania wrogiej okupacji.

Z nastaniem zimy z 1943 na 1944 r. stosunki polsko-litewskie zaczęły się zmieniać 
pod wpływem zakrojonej na coraz większą skalę działalności polskiej partyzantki na 
Wileńszczyźnie. Zwalczając okupanta niemieckiego oraz wrogą partyzantkę sowiecką, 
oddziały Armii Krajowej z miesiąca na miesiąc systematycznie poszerzały kontrolowa-
ny przez siebie obszar podwileńskiej prowincji. Kolejne akcje partyzantów, takie jak: 
opanowanie gminnych Turgiel 28 grudnia 1943 r., walka pod Mikuliszkami 8 stycznia 
1944 r. czy atak na powiatowe miasteczko Nowe Troki 30 marca 1944 r. silnie wpłynęły 
na nastroje zarówno społeczności polskiej, jak i litewskiej192. Polakom dały satysfak-
cję z rewanżu na niemieckich okupantach i ich litewskich kolaborantach oraz nadzieję 
ochrony przed bezkarnymi, jak dotychczas, prześladowaniami ze strony wrogów. Przy-
wracały także wiarę w odbudowę polskiej państwowości, której żywotności były świa-
dectwem. Dla społeczeństwa litewskiego narastająca aktywność polskiej partyzantki 
oznaczała utratę dotychczasowych zdobyczy na Wileńszczyźnie, np. administracji te-
renowej, szkolnictwa na prowincji, oraz wygnanie litewskich kolonistów. Niosła także 
śmierć wielu funkcjonariuszom litewskiej policji i jej terenowym konfidentom. W nie-
unikniony sposób odświeżało to antypolskie resentymenty, wzmagało też determinację 
i bezwzględność w stosunku do Polaków, nawet wśród umiarkowanych kręgów społe-
czeństwa litewskiego. Jednocześnie odwetowe akcje polskiej partyzantki zmuszały do 
brania pod uwagę strat własnych i wskazywały na niecelowość eskalacji konfliktu193.

191 Zygmunt Fedorowicz „Albin” (1889–1973), w latach 1915–1918 współorganizator szkolnictwa polskiego w Wil-
nie oraz członek miejscowego Komitetu Polskiego. Doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1919 r.). Wice- 
dyrektor Departamentu Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, I wicemarszałek Sejmu Wileń-
skiego, który w 1922 r. uchwalił przyłączenie ziemi wileńskiej do Polski. W 1919 r. oraz w latach 1921–1924 dyrek-
tor Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. W latach 1924–1931 wizytator szkół oraz naczelnik wydziału 
szkół średnich w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. Usunięty z zajmowanego stanowiska z przyczyn poli-
tycznych po zamachu majowym w 1926 r. i przeniesiony na emerytutrę w 1930 r. Działacz Stronnictwa Narodowego 
w okresie międzywojennym oraz w konspiracji w czasie II wojny światowej. Więziony w Kownie przez Sowietów 
w latach 1940–1941. Okręgowy delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie od marca 1942 r. do aresztowania 
przez Sowietów w sierpniu 1944 r. W listopadzie 1945 r. skazany na 10 lat łagrów. Po odbyciu kary zwolniony do 
Polski w grudniu 1955 r. Do przejścia na emeryturę w 1960 r. pracował jako docent w Instytucie Zoologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Zmarł w Warszawie (Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat...; J. Malinowski, Fedorowicz 
Zygmunt Józef [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 1, s. 88–89; Wileńska encyklopedia 1939–2005..., s. 163).
192 Z. Kłosiński, 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 35–114.
193 Jeden z wyższych urzędników litewskiej administracji w Wilnie proponował Władysławowi Komarowi w mar-
cu 1944 r.: „trzeba uczynić wszystko, aby uchylić bratobójczą walkę polsko-litewską. Działalność partyzantów pol-
skich prowadzi do akcji odwetowej litewskiej. Jeśli ta walka rozgorzeje, może po jednej i po drugiej stronie paść 
po sto tysięcy i więcej ludzi. My, Litwini, rozumiemy jednak, że Polacy taką stratę w ludziach mogą przeboleć, dla 
nas zaś utrata takiej liczby równa się podcięciu naszej narodowej egzystencji. Dlatego proponujemy Polakom układ 
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Na polsko-litewskim pograniczu wokół Jezior Dubińskich pierwszy oddział leś-
ny AK pojawił się we wrześniu 1943 r. Była to nieliczna grupa por. Gracjana Fróga 
„Górala”194, która po kilku tygodniach organizowania się w okolicy Sużan odeszła na 
południową stronę Wilii. Kolejne oddziały AK uaktywniły się na tym terenie w pierw-
szym kwartale 1944 r. Był wśród nich OP „Piotra”195 (Brygada „Błyskawica”), Oddział 
Leśny „R” (1. Brygada AK) oraz 4., 5. i 6. Brygada AK. W maju 1944 r. przejściowo 
przebywała w okolicy część III batalionu 77. pułku piechoty AK z Nowogródczyzny. 
W czerwcu skierowana została tutaj 5. Brygada AK oraz specjalnie do wykonania akcji 
odwetowej – 2. Zgrupowanie AK. W trakcie akcji „Burza” częściowo zmobilizowano 
lokalną siatkę konspiracyjną, w wyniku czego powstało kilka nowych oddziałów, m.in. 
2. Brygada AK, Oddział Rozpoznawczy 1 (OR 1) oraz Brygada Kowieńska, złożona 
z ochotników z Litwy.

W ramach opanowywania terenu 1 marca 1944 r. oddziały AK rozbiły we wsi Ma-
jerańce w lasach orniańskich sowiecki oddział partyzancki im. Konstantego Kalinow-
skiego196, nieuchwytny wcześniej dla okupanta niemieckiego. Także w marcu 1944 r. OP 
„Piotra” przeprowadził akcję wypędzania litewskich kolonistów, zwłaszcza z gm. Pod-
brzezie. Do poszczególnych gospodarstw przychodziły nocą partyzanckie patrole, które 
nakazywały osadnikom wyjazd w ciągu 24 godzin, pod groźbą kary śmierci. Z reguły 
odnosiło to zamierzony skutek, przy czym obawa o życie udzielała się także sąsiadom, 
którzy wyjeżdżali, nie czekając na wizytę partyzantów. Uciekinierzy szukali ochrony 
w najbliższych gminach, pod osłoną policji litewskiej. Część natomiast udawała się do 
Wilna albo uchodziła w głąb Litwy. Akcja ta miała silny wydźwięk społeczny. W jej 
rezultacie do swoich domów powracały wysiedlone wcześniej polskie rodziny197. Do 
maja 1944 r. w gm. Podbrzezie dawni właściciele odzyskali 163 spośród 236 utraconych 
gospodarstw198. Wskutek tego władze litewskie traciły w terenie oparcie, jakie dawała 
obecność lojalnych wobec niej osiedleńców. Jednocześnie wśród polskiej ludności rosło 
poparcie dla partyzantki AK, która skutecznie stawała w obronie jej interesów. Ostatni 
koloniści zbiegli z okolic Podbrzezia bezpośrednio po zbrodni w Glinciszkach, w oba-
wie przed spodziewaną zemstą polskich partyzantów. O zagrożeniu i konieczności ewa-
kuacji powiadomiła ich miejscowa policja litewska199.

następujący: Polacy zlikwidują swoją partyzantkę na terenie administracji litewskiej, a my wycofamy z Wileńszczy-
zny naszą administrację” (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sy-
tuacja na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, 29 III 1944 r., k. 169–170).
194 Por. Gracjan Fróg „Góral”, „Szczerbiec”, oficer zawodowy wojsk pancernych WP, w konspiracji ZWZ-AK dowód-
ca Dzielnicy Śródmieście („A”) konspiracyjnego garnizonu m. Wilna. Od września 1943 do lipca 1944 r. dowódca 
oddziału partyzanckiego, rozwiniętego w 3. Brygadę AK. Internowany w ZSRR, skąd zbiegł do Polski. Aresztowany 
przez MBP w 1948 r., stracony na podstawie wyroku WSR w Warszawie w 1951 r. (Z. Kłosiński, 3. Wileńska...).
195 Ppor. rez. Piotr Jarusz vel Słonina „Piotr”, nauczyciel. Oficer AK, dowódca OP „Błyskawica”, wcielonego w mar-
cu 1944 r. do 6. Brygady AK (T. Szynkowski, „Błyskawica”..., s. 91–92).
196 Był to litewski oddział partyzantki sowieckiej dowodzony przez E. Taujenasa (Baleišisa) „Borodacza”. Dowódca, 
jego zastępca i kilkunastu partyzantów zostało zabitych w Majerańcach, reszta odmaszerowała na inny teren. W od-
dziale tym służyło wiele osób narodowości litewskiej, włącznie z dowódcą. W opisywanej akcji wzięły udział pod-
oddziały AK z OP „Piotra”, OL „R” i 5. Brygady AK (J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 208).
197 AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symonowicza, k. 111–117; Armija krajova Lietuvoje. Antra dalis..., 
s. 266; T. Sawicki, Album 6. Dyspozycyjnej Brygady AK, Gdańsk 1992, s. 61; T. Szynkowski, Matko nasza..., 
s. 36–38.
198 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52, k. 219), Spraw[ozdanie] za maj 1944 r.
199 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
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Aktywność oddziałów AK rozciągała się także na tereny gmin Giedrojcie, Janiszki 
i Malaty, leżących na obszarze przedwojennej Litwy. Najdalej w głąb Litwy zapuszcza-
ły się pododdziały 5. Brygady AK, które 10 marca 1944 r. stoczyły walkę z litewski-
mi i niemieckimi oddziałami w okolicy Malat200. Głośną akcją zbrojną była zwłaszcza 
likwidacja przez OP „Piotra” policyjnego punktu oporu w Dubinkach 8 marca 1944 r. 
Posterunek mieścił się na wzgórzu zamkowym na wyspie (gdzie dawniej mieli siedzibę 
książęta Radziwiłłowie), w turystycznej willi201. W wyniku walki zginęło dwóch poli-
cjantów litewskich, a pięciu kolejnych zostało rannych. Rany odnieśli również miejsco-
wy leśniczy, nauczyciel oraz Niemiec – członek pracującej tego dnia w Dubinkach komi-
sji podatkowej. Atakujący partyzanci także stracili dwóch zabitych oraz kilku rannych, 
z których jeden zmarł wkrótce z powodu obrażeń202. Według wspomnień uczestnika tych 
wydarzeń, litewskiego nauczyciela Stasysa Lisauskasa, żołnierze AK po walce podpa-
lili drewniany posterunek, zamknąwszy w nim uprzednio rannych Litwinów. Lżej ran-
ni zdołali jednak później wyłamać płonące drzwi i wyciągnąć ciężej poszkodowanych, 
dzięki czemu uniknęli spalenia żywcem203. W meldunku złożonym przez dowodzącego 
akcją oficera AK przemilczane zostało umyślne spalenie willi po walce204.

W wyniku podobnej akcji, przeprowadzonej 15 kwietnia 1944 r. przez 4. i 5. Brygadę 
AK, zlikwidowany został gminny posterunek policji litewskiej w sąsiednich Janiszkach, 
liczący trzynastu policjantów i kilku wspierających ich szaulisów. W trakcie walki pole-
gło czterech Litwinów, czterech zaś kolejnych zostało rannych205. W ten sposób okolice 
Dubinek i Janiszek zostały trwale oczyszczone z policji litewskiej oraz partyzantki so-
wieckiej, co zapewniło swobodę działania polskim partyzantom.

Jednym z elementów opanowywania terenu było także rozbrajanie ludności, w tym 
byłych litewskich partyzantów z 1941 r., tworzących lokalne oddziały samoobrony. 
Celem tego działania było uzupełnienie stale brakującej broni, jak również zneutrali-
zowanie zagrożenia ze strony litewskich formacji nieregularnych. Na przykład wiosną 
1944 r. grupa polskich partyzantów rozbroiła mieszkańców wsi Kozaki koło Bijuciszek: 
Tyškevičiusa, Pertasa Pivorasa i braci Narušisów. Napastników odparła wówczas je-
dynie rodzina Katinasów, ostrzeliwując się z posiadanej broni206. Większość zaatako-
wanych wówczas osób była członkami bijuciskiego oddziału partyzanckiego z 1941 r. 
W jego skład wchodzili m.in.: Petras Pivoras, Mečys Narušis, Vaclovas Narušis i Jonas 
Katinas207. Akcję o podobnym charakterze przeprowadził także patrol wywodzący się 

200 H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 31; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 209.
201 W niektórych źródłach budynek ten określany bywa błędnie jako zamek lub pałac.
202 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 5), Meldunek „Piotra” z akcji na Dubinki przepro-
wadzonej 8 III 1944 r.; Armija krajova Lietuvoje. Antra dalis..., s. 264; W. Borodziewicz, Szósta Wileńska Brygada 
AK, Warszawa 1992, s. 102; T. Sawicki, Album 6. Dyspozycyjnej..., s. 64–65. Zarówno w polskich, jak i litewskich 
dokumentach, a także w powojennych wspomnieniach uczestników walki, zawyżane są straty zadane wrogowi w tej 
akcji.
203 Relacja Stasysa Lisauskasa [w:] Armija krajova..., s. 74.
204 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 5), Meldunek „Piotra” z akcji na Dubinki przepro-
wadzonej 8 III 1944 r.
205 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 23), Meldunek o akcji w Janiszkach dnia 15 IV 
1944 r.
206 G. Katinas, To pamiršti negalima! [w:] Armija krajova..., s. 82–85.
207 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 39231/3, Sprawa karna Petrasa Pivorasa, Protokół przesłuchania oskarżonego Petra-
sa Pivorasa, 18 X 1945 r., k. 15–15ap; LYA, F. K-11, Ap. 1, B. 4062, Die Liesten des Partisanen Dorf Bijutiškis, 
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z OP „Błyskawica”, który 16 kwietnia 1944 r. zarekwirował (za pokwitowaniem) broń 
i mundur członkowi litewskiej samoobrony z Dubinek208.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ówczesna aktywność AK wymierzona w litew-
skich policjantów, szaulisów, byłych partyzantów i osadników wojskowych zasadniczo 
nie miała charateru likwidacyjnego, lecz rozbrojeniowy209. Ofiary śmiertelne były wy-
nikiem stawiania zbrojnego oporu przez zaatakowanych. Na tym tle wyraźnie widać 
różnicę względem zupełnie nadzwyczajnej akcji odwetowej przeprowadzonej przez 
oddziały AK po 20 czerwca 1944 r., przeciwko podobnym grupom osób i ich rodzi-
nom.

Pograniczne tereny litewskie traktowane były przez oddziały AK także jako zaplecze 
zaopatrzeniowe i dość bezwzględnie eksploatowane w drodze rekwizycji210. Wyraźnie 
mniejsze opory towarzyszyły partyzantom przy opróżnianiu spichlerzy rolnikom miesz-
kającym na terenie uznawanym za wrogi, a szczególnie miejscowym Litwinom. Cza-
sami podszywano się w takich sytuacjach pod partyzantkę sowiecką211. Rekwirowano 
zasadniczo żywność i odzież, jednak szczególnie dotkliwe dla miejscowych rolników 
było zabieranie koni, niezbędnych do pracy w gospodarstwie212. W ten sposób partyzanci 
pozyskiwali wierzchowce dla formowanych pododdziałów kawaleryjskich oraz konie 
pociągowe do taborów213. Masowe rekwizycje przeprowadzone przez brygadę „Łupasz-
ki” i zgrupowanie „Węgielnego” w trakcie akcji odwetowych w końcu czerwca 1944 r. 
były z tego punktu widzenia kontynuacją wcześniej praktyki.

Opisywana aktywność polskiej partyzantki na terenie przedwojennej Litwy stanowi-
ła odejście od ogólnej zasady prowadzenia przez AK walki zbrojnej w granicach pań-
stwa polskiego. Nie wiadomo, czy oddziały leśne AK upoważnione były do tych akcji 
przez Komendanta Okręgu, czy też działały wyłącznie z oddolnej inicjatywy dowód-
ców liniowych214. Prawdopodobnie czynnikiem decydującym było zamieszkiwanie tych 
okolic przez polską ludność, z zasady bowiem partyzantka AK przejawiała aktywność 
tam, gdzie mogła liczyć na oparcie w miejscowym społeczeństwie. Z tego też powodu 

k. 8. W 1941 r. dziesięciu członków bijuciskiego oddziału partyzanckiego uzbrojonych było m.in. w 2 karabiny ma-
szynowe, 15 karabinów i broń krótką.
208 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, k. 47.
209 Za wyjątek od tej reguły uznać można usiłowanie zabójstwa rannych jeńców w Dubinkach, opisane przez Stasy-
sa Lisauskasa (Relacja Stasysa Lisauskasa [w:] Armija krajova..., s. 74).
210 T. Balbus, „Jurandowcy”..., s. 246; M. Korejwo, Moje ścieżki..., s. 32.
211 Tego typu wyprawę podjął np. w lutym 1944 r. pododdział 1. Brygady Partyzanckiej. Jej przebieg wspominał 
jeden z uczestników: „W stajni znaleźliśmy konie, więc kazaliśmy miejscowym chłopom, którzy tam widocznie 
usługiwali, zaprzęgać do sań i zaczęliśmy ładować całe połcie świń, parę cielaków, połcie słoniny, różnego rodza-
ju wędzone wędliny, szynki, polędwice, boczki i kiełbasy, a poza tym kilka worków cukru, kilka kożuchów, czapek 
futrzanych, buty z cholewami, serdaki z kożucha i inne potrzebne nam rzeczy. Po załadowaniu trzech dodatkowych 
sań i doładowaniu tych, na których przyjechaliśmy, ściągnęliśmy posterunki i przez nikogo nie niepokojeni, zaczę-
liśmy się wycofywać” (1. Wileńska Brygada AK „Juranda”..., s. 70).
212 Relacja Janiny Baliulienė, 24 VI 2010 r.; Relacja Zofii Ilgiewiczowej, 19 VI 2010 r.; Notatka z rozmowy z Wan-
dą Sagaitienė, 19 VI 2010 r.
213 AIPN, 944/287, Protokół przesłuchania podejrzanego Antoniego Olechnowicza, 25 V 1949 r., k. 194–195: „»Łu-
paszko« został skierowany przez komendę Okręgu Wileńskiego AK na Litwę, gdzie przez rekwizycje miał się za-
opatrzyć w konie i inny sprzęt potrzebny do utworzenia oddziałów kawalerii, którymi miał on dowodzić”.
214 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 2: „Bez mego rozkazu nie wolno przekraczać 
granic okręgu. Wyjątek mogą tylko stanowić warunki bezpieczeństwa oddziału”.
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oddziały AK rzadko zapuszczały się na tereny zamieszkałe zwarcie przez Litwinów, np. 
do północnej części pow. święciańskiego.

Poza działalnością partyzancką o lokalnym zasięgu na Litwie funkcjonowała prze-
de wszystkim rozległa siatka konspiracyjna Podokręgu Kowieńskiego AK (Inspektora- 
tu E), podporządkowana Komendantowi Okręgu AK Wilno. Funkcjonowała ona także na 
pograniczu dubińskim. Lokalnym dowódcą AK był pchor. Zbigniew Ruszczyc „Ryś”215, 
dowodzący rejonem Giedrojcie (kryptonim „Gil”). Podlegał on dowódcy Obwodu AK 
Wiłkomierz (kryptonim „Wiśnia”) Mieczysławowi Bystramowi „Natanowi”. 

Cele i formy działalności AK na Litwie były inne niż na terenie państwa polskiego. 
Organizacja miała charakter kadrowy i elitarny. Zasadniczo nie prowadzono akcji dy-
wersyjnych, wspierano natomiast wysiłek zbrojny walczącej Wileńszczyzny, m.in. prze-
syłając zdobytą broń i ochotników do partyzantki. Koncentrowano się raczej na samopo-
mocy i pracy propagandowej wśród polskiej ludności, monitorowano wrogie środowiska 
litewskie, a zwłaszcza litewską policję i saugumę. Rejestrowano też dokonywane na 
Polakach zbrodnie, ewidencjonując prześladowców i uczestników akcji eksterminacyj-
nych216. W obwodzie wiłkomierskim wywiad AK obserwował także działalność lokal-
nych struktur tajnej organizacji litewskiej – Związku Bojowników o Wolność Litwy217, 
która w marcu 1944 r. wydała wyrok śmierci na dowódcę obwodu AK „Natana”218. 
Jednym z aktywnych żołnierzy AK w okolicy Dubinek był Justyn Kołb „Blok”, kie-
rownik działającej w latach trzydziestych prywatnej szkoły polskiej w Migdaliszkach. 
Z gmin Giedrojcie i Janiszki także rekrutowali się ochotnicy do polskiej partyzantki. 
W początkach lipca 1944 r. do 2. Brygady AK dołączyła np. grupa dowodzona przez 

215 Pchor. Zbigniew Ruszczyc „Ryś”, „Ryży”, s. Gwidona, ur. w 1914 r. w Wilnie. Absolwent gimnazjum w Kow-
nie oraz wydziału prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zamieszkały w rodzinnym majątku Jo-
dziszki koło Giedrojć. Dowódca miejscowego rejonu AK. W lipcu 1944 r. dowódca zwiadu konnego 2. Bry-
gady AK. Po rozbrojeniu przez NKWD osadzony w obozie internowania w Riazaniu, a następnie w kolejnych 
obozach. W 1949 r. skazany przez Trybunał Wojskowy Wojsk MWD Okręgu Nadwołżańskiego w Kazaniu na 
25 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w łagrze Dżezkazgan w Kazachstanie. W 1956 r. zwolniony do Pol-
ski. Mieszkał w Szczecinie, zmarł 1 I 1990 r. (T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 167; Indeks represjonowanych..., 
t. 13, s. 410).
216 Nazwiska niektórych sprawców zachowały się w dokumentach polskiego podziemia. Jeden z nich wymienia 
ok. 70 osób z ówczesnego pow. jezioroskiego, wśród których byli np. „kaci, którzy rozstrzeliwali Polaków, Ro-
sjan i Żydów w Duksztach”, m.in.: Petras Aidukas – komendant szaulisów, Szotas Dukasiunas – zawiadowca stacji 
w Duksztach, Antanas Paukszta – nauczyciel w Rymszanach, Michalas Janulis – sekretarz gminy w Rymszanach czy 
też Jonas Vasiliunas, „który strzelał, usiłując zamordować dr. Zasztowta w Duksztach”. W dokumencie utrwalono 
także nazwiska osób odpowiedzialnych za zamordowanie 15 Polaków koło Turmont i 11 osób w lesie koło Jezioros, 
m.in.: Piotra Bertulisa – komisarza policji z Deguć, nauczyciela Bubla i byłego strażnika pogranicznego Kużelisa. 
Do osób, które „wybitnie przyczyniły się do tępienia żywiołu polskiego”, zaliczono: Jonasa Juodrakisa – naczel-
nika policji na pow. jezioroski, Juliusa Leonaviciusa – nauczyciela tajnej policji, Jonasa Valiukonisa – burmistrza 
Jezioros, Konstantasa Rukasa – inspektora szkół powszechnych, Żukauskasa – dowódcę partyzantów w Duksztach, 
inspektora podatkowego Żvinisa, ks. Stepanaviciusa oraz Kicorisa z Dusiąt, który „rugował Polaków z gospodarstw 
na deportacje”. Dokument ten zawiera również nazwiska oficerów litewskich, którzy dowodzili rozstrzeliwaniem 
Polaków: kpt. Edvardasa Pacebutasa (prawdopodobnie kpt. Eduardasa Počebutasa, późniejszego dowódcę 2. kom-
panii 301. batalionu LVR, zabitego 14 V 1944 r. przez partyzantów AK w trakcie bitwy o Murowaną Oszmiankę), 
kpt. Afanazijusa Kazanasa, ltn. Vitasa Narbutasa i ltn. Antanasa Pagirenasa (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Spra-
wa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, k. 297–298).
217 Związek Bojowników o Wolność Litwy (Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga), jedna z litewskich organizacji kon-
spiracyjnych działających w okresie okupacji niemieckiej.
218 Zbiory Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Odpis listu Mieczysława Bystrama do Wincentego Chrząszczew-
skiego, Bydgoszcz, 8 IV 1978 r.; ibidem, Z. Czernik, Wspomnienia, mps, s. 42–49.
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pchor. Zbigniewa Ruszczyca „Rysia” spod Giedrojć219. Otwartą kwestią pozostaje, czy 
i ewentualnie w jaki sposób lokalna kospiracja AK współpracowała z oddziałami party-
zanckimi w przygotowaniu i realizacji akcji odwetowych dokonanych przez 5. Brygadę 
AK i 2. Zgrupowanie AK w końcu czerwca 1944 r.

Intrygujących informacji o konspiracyjnej współpracy polsko-litewskiej w pasie 
przygranicznym dostarczają wspomnienia ppor. Stanisława Symonowicza „Kaliny”220. 
Opisuje on, że działając w konspiracji AK w północnej części pow. wileńskiego, współ-
pracował z grupą pochodzących z Litwy Kowieńskiej Polaków, zatrudnionych oficjal-
nie w zarządzie majątków państwowych (LO). Wśród nich byli: prof. Janusz Jagmin 
„Jan”, Stefan Nieławicki – kierownik majątku Pikieliszki oraz inż. Czesław Słuchocki. 
Konspiratorzy spotykali się w majątku Kowszadoła koło Podbrzezia i zapewne ściśle 
współpracowali z Władysławem Komarem „Malutkim”, który mieszkał u prof. Janu-
sza Jagmina w Wilnie. Wykorzystując prywatne kontakty i znajomości, latem 1943 r. 
grupa ta poszerzyła swoją siatkę, organizując pięć nowych ogniw konspiracyjnych na 
Litwie: w Kownie, Poniewieżu, rejonie Wiłkomierza, za Giedrojciami oraz za Malatami. 
Co istotne, jej członkami mieli być także litewscy patrioci, wrogo usposobieni wobec 
Niemców. Na przykład grupa utworzona przez N.N. „Żmugusa” (w końcu 1943 r. liczyła 
ponad 50 osób), rolnika osiadłego za Giedrojciami, składała się w połowie z ludzi znają-
cych zarówno język polski, jak i litewski, a w połowie ze znających wyłącznie litewski. 
Dowódcą grupy zorganizowanej za Malatami był szkolny kolega „Żmogusa” – N.N. 
„Longinus”, także rolnik. Do jesieni 1943 r. jego oddział składać się miał z przeszło 
60 osób, Litwinów i Polaków. Jedną z osób współpracujących ze wspomnianą siatką był 
hrabia Plater spod Uciany, prywatnie krewny „Longinusa” i znajomy Stefana Nieławic-
kiego221.

Polsko-litewski konflikt w łonie lokalnego Kościoła katolickiego znajdował odbicie 
także w życiu pogranicznych parafii. Wyrazista była polaryzacja postaw duchownych. 
Podobnie jak ks. Jonas Žvinys z Dubinek i jemu podobni kapłani wspierali powstańców 
litewskich latem 1941 r., a później administrację i policję litewską w czasie okupacji nie-
mieckiej, tak księża polscy współtworzyli i wspierali konspirację polską, m.in. pełniąc 
funkcje kapelanów wojskowych AK. Jedną ze znanych postaci był np. ks. Jan Korycki, 
proboszcz ze wsi Korwie, leżącej pomiędzy Mejszagołą a Podbrzeziem. Współorgani-
zował on działalność podziemną w czasie okupacji niemieckiej, a później sowieckiej. 
Dowódcą lokalnej siatki AK był natomiast jego rodzony brat, por. Wiktor Korycki „Wik-
tor”, „Kaziuk”, który w lipcu 1944 r. objął dowodzenie nad 2. Brygadą AK222. W sąsied-
niej parafii Jęczmieniszki proboszczem był ks. Ambroży Jakowanis, narodowości litew-

219 Z. Jankowski, Wspomnienia z 2. Wileńskiej Brygady..., s. 61.
220 Ppor. rez. łącz. inż. Stanisław Symonowicz „Szczęsny”, „Kalina”, ur. 1903 w Wilnie. Absolwent gimnazjum 
im. Joachima Lelewela w Wilnie oraz studiów rolniczych na Uniwersytecie Poznańskim. W 1930 r. ukończył Szko-
łę Podchorążych Rezerwy Wojsk Łączności w Zegrzu. Przed wojną pracownik Wileńskiej Izby Rolniczej oraz właś-
ciciel gospodarstwa rolnego we wsi Chmiziutka (gm. Rzesza), z którego został wysiedlony w 1942 r. na rzecz litew-
skiego osadnika. Oficer łącznikowy w siatce konspiracyjnej AK w gmin Rzesza, Mejszagoła i Podbrzezie. W lipcu 
1944 r. uczestnik walk partyzanckich w czasie akcji „Burza” w szeregach 2. Brygady AK. Po rozbrojeniu oddzia-
łu przez NKWD ponownie działał w konspiracji AK (AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symonowicza; 
T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 164–165).
221 AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symonowicza, k. 76–91.
222 Z. Jankowski, Wspomnienia z 2. Wileńskiej Brygady..., s. 19.
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skiej. Za współpracę z okupantem na szkodę polskich parafian rozstał on rozstrzelany 
przez partyzantów AK w pierwszej połowie kwietnia 1944 r. W reakcji na jego śmierć 
miejscowa policja litewska aresztowała w pobliskich parafiach dwóch księży Polaków – 
ks. Władysława Nowickiego z Sużan (ujęty 24 kwietnia 1944 r.) i ks. Romana Panochę 
z Podbrzezia – za odprawianie nabożeństw dla polskich partyzantów223.

W odpowiedzi na wyraźny wzrost aktywności polskiej partyzantki, zwłaszcza po 
akcji na Dubinki i wysiedlaniu litewskich kolonistów, doszło do szerokiej kontrakcji 
litewskich formacji policyjnych. Koło Podbrzezia i Sużan przeprowadziły one w począt-
kach kwietnia 1944 r. akcję przeciwpartyzancką. Na skutek wycofania się większości 
oddziałów AK obława trafiła jednak w próżnię. Aresztowano natomiast wiele osób po-
dejrzanych o współpracę z AK, przy czym zabity został inż. Jerzy Gawałkiewicz224.

W tym czasie odnotowano też znaczący wzrost liczby skrytobójczych mordów doko-
nywanych przez litewskich funkcjonariuszy. Wiele osób straciło życie na ulicach Wilna, 
zwłaszcza w okresie Wielkanocy. Jednym z nich był dziewiętnastoletni Czesław Kar-
wacki225. Podobnie działo się i poza miastem226. Policjanci z Czarnego Boru zastrzelili 
np. kilku młodych mężczyzn, m.in. 27 kwietnia 1944 r. dwudziestodwuletniego Zbi-
gniewa Dziedziaka, a dwa dni później dwudziestojednoletniego Władysława Dawidow-
skiego. Podobne zajścia miały wówczas miejsce także w głębi Litwy: 2 maja 1944 r. 
w Kownie zginął przebity bagnetem przez litewskiego policjanta dwudziestojednolet-
ni Henryk Rutkowski227. Przypominało to zbrodniczą aktywność policji ukraińskiej we 
Lwowie, której funkcjonariusze również systematycznie mordowali napotkanych po 
zmroku na ulicach polskich mężczyzn228. Przykład ukraiński, w tym zwłaszcza masowa 
rzeź ludności polskiej na Wołyniu, był inspirujący dla niektórych środowisk litewskich, 
co znajdowało odzwierciedlenie np. w litewskiej prasie podziemnej229.

223 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowiczai i innych, t. 6, Sprawozdanie miesięczne 
za maj 1944 r., sporządzone przez Zygmunta Dziarmagę vel Stanisława Działyńskiego „Józefa”, zastępcę kierowni-
ka Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, k. 207; A. Bubnys, 253-iasis lietuvių poli-
cijos batalionas (1943–1944), http://www.genocid.lt/Leidyba/4/arunas3.htm (dostęp 24 III 2014).
224 Inżynier leśnik Jerzy Gawałkiewicz pracował jako kierownik państwowego majątku Giedrojtele. W jego domu 
koło Sużan udzielano pomocy rannym partyzantom AK. Został zamordowany przez litewską policję 5 kwietnia 
1944 r. we wsi Powarpie koło Podbrzezia („Goniec Codzienny”, 15 IV 1944, s. 4; T. Szynkowski, „Błyskawica”..., 
s. 103).
225 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52, k. 164), Spraw[ozdanie] Bipla nr 9 za kwiecień 1944 r.; 
ibidem, 12 IV 1944, s. 4.
226 O ówczesnych zajściach szerzej zob. H. Piskunowicz, Bronili Polaków, „Nasz Dziennik”, 27 III 2000, s. 12–13.
227 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sprawozdanie miesięczne 
za maj 1944 r., sporządzone przez Zygmunta Dziarmagę vel Stanisława Działyńskiego „Józefa”, zastępcę kierow-
nika Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, k. 207; „Goniec Codzienny”, 5 V 1944, 
s. 4; ibidem, 7 V 1944, s. 3.
228 Tylko między 12 a 15 III 1944 r. zginęło w ten sposób na ulicach Lwowa 9 młodych Polaków. Proceder ten za-
stopowała dopiero seria odwetowych egzekucji na policjantach wykonana przez lwowskich żołnierzy AK w ramach 
akcji „Nieszpory” (G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 
1946, Katowice 2007, s. 426).
229 M. Wardzyńska, Polityka narodowościowa..., s. 118. W jednej z publikacji litewskich pisano: „A Polacy winni 
sobie zanotować: w granicach umowy suwalskiej na stronie litewskiej żaden oddział zbrojny czy to »miejscowych«, 
czy też niemiejscowych Polaków nie powinien pokazać się. W przeciwnym wypadku wojna, wojna bezlitosna z tym, 
który mieszkając na ziemi litewskiej, występuje przeciwko Litwie. Pójdziemy za przykładem ukraińskim” (AAN, 
mf. M-582/2 [kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 41, k. 16], Przegląd twierdzeń polskich, Związek Bojowników 
o Wolność Litwy, 8 IX 1943 r.).
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Niepokojące wiadomości dochodzące z Wileńszczyzny mogły się przyczynić do ma-
sowego akcesu młodzieży litewskiej do formowanych u boku Niemieców oddziałów 
LVR gen. Povilasa Plechavičiusa. Tworzono je głównie z myślą o zwalczaniu party-
zantki na Wileńszczyźnie. Pierwsze jednostki dotarły do Wilna w kwietniu 1944 r. W tej 
sytuacji, z inicjatywy komendanta Okręgu AK Wilno i pewnych sfer litewskich, doszło 
niezwłocznie do tajnych polsko-litewskich rozmów o możliwości obustronnego zawie-
szenia broni. Nie odniosły one jednak skutku230. 

W pierwszej połowie maja 1944 r. bataliony LVR podjęły próbę odbicia z rąk pol-
skich terenów wiejskich położonych na południe od miasta. Była to pierwsza i jedyna 
operacja zbrojna LVR, zakończona serią porażek zadanych im przez Armię Krajową: 
w Pawłowie (4 maja), pod Graużyszkami (6 maja), w Koniawie (8 maja) oraz w Muro-
wanej Oszmiance i Tołminowie (13/14 maja). W ich wyniku zginęło ok. 100 litewskich 
żołnierzy, wielu zostało rannych, a kilkuset kolejnych – rozbrojonych przez partyzantów 
AK. 15 maja 1944 r. Niemcy wycofali litewskie bataliony z akcji, a całą formację roz-
wiązali. Doszło do tego zarówno ze względu na niewłaściwą postawę litewskich żoł-
nierzy na Wileńszczyźnie, jak i z powodu odmowy ścisłego podporządkowania LVR 
władzom niemieckim231.

Kluczową rolę sprawczą na Wileńszczyźnie odgrywał wówczas okupant niemiecki, 
który wykorzystywał konflikt polsko-litewski dla własnych celów232. Postępująca re-
konkwista terenów wiejskich przez polską partyzantkę i groźba przekazania Polakom 
miejscowej administracji były dla Niemców wygodnym straszakiem, za pomocą które-
go wymuszali kolejne ustępstwa na litewskich czynnikach politycznych. W kontaktach 
z Litwinami i Polakami wykorzystywali też wspólnie odczuwane zagrożenie sowieckie. 
Na tej podstawie prowadzone były przez Niemców tajne negocjacje i lokalne porozu-
mienia o nieagresji z miejscowym dowództwem AK.

Licząc na możliwość nawiązania współpracy w walce z okupantami oraz ułożenia 
poprawnych relacji po wojnie, polskie czynniki oficjalne, zarówno władze państwowe 
na uchodźstwie, centralne władze podziemne w Warszawie, jak i lokalne kierownictwo 
w Wilnie, podejmowały na przestrzeni lat 1942–1944 rozmowy z partnerami litewskimi 
– dyplomatami na emigracji oraz przywódcami organizacji podziemnych na Litwie. Nie 
dało to jednak większych rezultatów. Problemem pozostawała kwestia przynależności 
państwowej Wilna. Strona polska naciskała na konieczność złagodzenia antypolskiego 
kursu policji i administracji litewskiej, na którą litewscy rozmówcy nie mieli większe-

230 Rozmowy odbyły się w Wilnie w dniach 13 i 22 IV 1944 r. Przedstawiciele Komendy Okręgu AK zaproponowa-
li pacyfikację we wzajemnych stosunkach, w tym zaprzestanie prześladowania polskiej ludności przez policję i ad-
ministrację litewską. Przedstawiciele gen. Povilasa Plechavičiusa zażądali natomiast opuszczenia Wileńszczyzny 
przez oddziały AK albo wcielenia ich do LVR. Rozmowy utknęły w martwym punkcie (AAN, mf. M-582/1 [kopia 
z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6], Sytuacja w „Wianie” pod względem wojskowo-politycznym do połowy maja 
1944 r.; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 104; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 436).
231 E. Banasikowski, Na zew Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż 1990, s. 115–135; H.L. Gaidis, A History of the 
Lithuanian Military Forces..., s. 181–183; S. Gvildys, Generolo P. Plechavičiaus kariai savanoriai, Kaunas 2000, 
s. 29–30; 43–51; A. Martinionis, Vietinė rinktinė..., s. 297–331; H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 36–46; 
J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 234–238; J. Wołkonowski, Starcie..., s. 77–82.
232 Szerzej o niemieckiej polityce narodowościowej na Litwie w latach 1941–1944 zob. m.in. A. Bubnys, Etniniai 
santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 m., „Genocidas ir Rezistencija” 2011, nr 1; A. Karbowiak, Konflikt 
polsko-litewski..., s. 231–257.
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go wpływu233. Jedną z podstawowych przyczyn nieskuteczności prób politycznego po-
rozumienia był brak w społeczeństwie litewskim szerszych kręgów zainteresowanych 
współpracą z Polską – ogół narodu litewskiego pozostawał niechętny lub wrogi, na czym 
zaciążyła antypolska atmosfera polityczna w międzywojennej Litwie234.

Wydarzeniem, które ponownie roznieciło namiętności i wzburzyło miejscowe spo-
łeczeństwo polskie, była seria zbrodni, jakich dopuścili się żołnierze gen. Povilasa 
Plechavičiusa na cywilnych mieszkańcach Wileńszczyzny w kwietniu i maju 1944 r. 
Najtragiczniejsze zajścia miały miejsce 4–6 maja 1944 r. we wsiach Pawłowo, Ada-
mowszczyzna i Sieńkowszczyzna, gdzie żołnierze LVR zamordowali jedenaście osób. 
Wiele innych pobili lub aresztowali, spalili także kilkadziesiąt gospodarstw235. Włącznie 
z wcześniejszymi napadami i skrytobójstwami dokonanymi w kwietniu w Wilnie i jego 
okolicach ofiary śmiertelne wśród polskich cywilów szacowano wówczas na dziesiątki 
osób. U przewódców polskiego podziemia odświeżyło to stale obecną obawę przed gro-
żącym z rąk litewskich mordem na szeroką skalę. Odpowiedzialność za życie miejsco-
wych Polaków nakazywała im podjęcie zdecydowanego przeciwdziałania.

Reakcją Armii Krajowej na zbrodnie było przede wszystkim karanie ich sprawców – 
litewskich żołnierzy, którzy dostali się polskiej niewoli. 4 maja w Pawłowie partyzanci 
AK rozstrzelali dowódcę kompanii LVR kpt. Vytautasa Narkevičiusa236, jako odpowie-
dzialnego za działania swych podkomendnych, oraz dwóch jego podoficerów. Dwa dni 
później w Graużyszkach postawiono przed sądem polowym 6 spośród ok. 30 litewskich 
jeńców z 3. i 4. kompanii 301. batalionu LVR. Na podstawie zeznań świadków – miesz-
kańców Adamowszczyzny i Sieńkowszczyzny – zostali oni uznani przez sąd AK za 
sprawców popełnionych tam zabójstw i skazani na karę śmierci. Sposób postępowania 
w tej sprawie odpowiadał obowiązującym wówczas procedurom karnym, zasadą był 
bowiem sądowy tryb karania sprawców przestępstw. W tym celu budowano aparat służ-
by sprawiedliwości AK, funkcjonujący w konspiracji, jak również w liniowych oddzia-
łach partyzanckich. Zgodnie z rozkazem nr 5 komendanta okręgu z 12 kwietnia 1944 r., 
w każdym oddziale partyzanckim powstawał Wojskowy Sąd Specjalny, w którego 
kompetencjach leżało karanie zarówno własnych żołnierzy, jak i ujętych wrogów lub 
cywilów, jeśli dopuścili się oni zbrodni237. Przy dowództwie polowym ppłk. „Wilka” 

233 SPP, B.I.11.28, J. Dobrzański, Wilno w walce z okupantem 1941–1944, Wrocław 1967, mps, s. 90–97; W. Boro-
dziewicz, Rozmowy polsko-litewskie w Wilnie 1942–1944, „Przegląd Historyczny” 1989, t. 80, z. 2; Z.S. Brzozowski, 
Litwa–Wilno..., s. 90; Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat..., s. 230–232; K. Tarka, Konfrontacja czy współpraca?...; L. To-
maszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 312–316; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 99–101.
234 W raporcie polskiego podziemia wysłanym z Wilna w 1942 r. do KG AK i rządu RP informowano: „Prosimy nie 
łudzić się, że są jakieś strefy litewskie, które uczciwie myślą o nawiązaniu stosunków z Polską. Wszystkie warstwy 
i kierunki polityczne myślą i czują jednakowo: nienawidzą nas” (cyt. za: J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., s. 97).
235 W Pawłowie żołnierze 2. kompanii 310. batalionu LVR zamordowali jednego mężczyznę i jedną kobietę, ciężko 
ranili kolejnego mężczyznę oraz dziecko. Spalili przy tym 5 gospodarstw. W Adamowszczyźnie 6 V 1944 r. żołnie-
rze 3. i 4. kompanii 301. batalionu LVR zamordowali 5 osób i spalili całą wieś. Ta sama jednostka w sąsiedniej wsi 
Sieńkowszczyzna zabiła 4 osoby i spaliła 3 gospodarstwa. Oprócz tego 2 V 1944 r. aresztowani zostali 3 mężczyźni 
z Krakówki i 2 ze wsi Michałkonie. 6 V 1944 r. we wsi Powisznie litewscy żołnierze aresztowali 7 mężczyzn, ska-
towali ich i zamierzali rozstrzelać, zostali jednak powstrzymani przez niemiecką żandarmerię polową. 7 V 1944 r. 
we wsi Koraby Litwini spalili 17 gospodarstw (J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie..., s. 77–79).
236 Kpt. Vytautas Narkevičius, ur. 3 I 1903 r. w dworze Milagainiai koło Wiłkomierza. Dowódca 2. kompanii 310. ba- 
talionu LVR (A. Martinionis, Vietinė rinktinė..., s. 326).
237 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA: F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 8–10. Jedną ze spraw karnych z tego okresu było 
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powołany został szef służby sprawiedliwości – przedwojenny sędzia ppor. Józef Czer- 
kasow „Maś”, który odpowiadał za nadzór nad działalnością wszystkich sądów polo-
wych. Modelu organizacyjnego sądownictwa nie zrealizowano w pełni ze względu na 
rozbrojenie miejscowych oddziałów AK przez Sowietów w lipcu 1944 r., ale jego budowa 
była dalece zaawansowana238. W praktyce jednak nie wszyscy dowódcy liniowi stosowa-
li się w równym stopniu do powyższych zasad, w związku z czym część egzekucji miała 
charakter pozasądowy, z pominięciem obowiązujących procedur. Można zaryzykować 
twierdzenie, że im dalej od sztabu ppłk. „Wilka” i dowództw poszczególnych jednostek, 
tym większe występowały trudności z egzekwowaniem prawa i regulaminów. Nieste-
ty, była to przypadłość typowa dla formacji nieregularnych, gdzie łączność dowództwa 
z niektórymi oddziałami liniowymi i sprawowanie kontroli nad nimi były utrudnione 
przez warunki terenowe i zmieniającą się dynamicznie sytuację bojową.

Wkrótce po zbrodniach w Adamowszczyźnie i Sieńkowszczyźnie do żołnierzy LVR 
skierowana została również ulotka, przygotowana prawdopodobnie przez komórkę pro-
pagandową AK. Jej celem było podkopanie morale litewskiego wojska poprzez podwa-
żenie autorytetu jego dowództwa i zniechęcenie do dalszej walki. Ulotkę zakończono 
dosadnymi pogróżkami, obliczonymi niewątpliwie na zastraszenie litewskich żołnierzy, 
aby nie odważyli się na powtórne prześladowanie cywilów: „Pamiętajcie. Za każdą 
spaloną wieś polską, za każdego zamordowanego bądź pobitego mieszkańca spalimy 
2 wasze wioski rodzinne i wymordujemy wasze rodziny. Mamy wasze spisy i adresy 
rodzin”239.

Wobec przestępstw popełnianych przez żołnierzy LVR kierownictwo polskiego pod-
ziemia na Wileńszczyźnie podjęło także kroki o charakterze politycznym. 15 maja 1944 r. 
ppłk. „Wilk” skierował bezpośredni list do dowódcy LVR gen. Povilasa Plechavičiusa. 
Przestrzegał w nim przed kontynuowaniem podobnych metod walki, pod groźbą kontr-
represji ze stony AK. Pismo to nie dotarło jednak do adresata, aresztowanego w mię-
dzyczasie przez Niemców. Dwa dni później komendat okręgu wystosował także pismo 
do gen. Stasysa Raštikisa240, wzywające do unormowania wzajemnych relacji polsko-
-litewskich oraz nawiązania współpracy przeciwko Niemcom i Sowietom241. 20 maja 
1944 r. ukazało się natomiast Wezwanie do Litwinów, w którym ppłk „Wilk” apelował 
do społeczeństwa litewskiego o zaprzestanie antypolskiego kursu. Stawiał w nim także 

postępowanie przeciwko ujętym litewskim funkcjonariuszom i współpracownikom saugumy z pow. oszmiańskiego. 
5 VI 1944 r. Wojskowy Sąd Specjalny skazał trzech z nich na karę śmieci, którą wykonano. Skazanymi byli: Fran-
ciszek Komaras, wójt gm. Polany, współpracownik saugumy i uzbrojony funkcjonariusz policji pomocniczej; Piotr 
Valeikis, funkcjonariusz policji bezpieczeństwa przyłapany na przewożeniu do wileńskiego gestapo spisu Polaków 
oskarżonych o współpracę z partyzantką, oraz współpracownik oszmiańskiej saugumy Mamert Gaidelis. Czwarty 
z ujętych Litwinów został przez sąd uniewinniony i zwolniony z aresztu (Komunikat Wojskowego Sądu Specjalne-
go, „Pobudka” 1944, nr 1, s. 8).
238 Szerzej o problematyce polskiego sądownictwa na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej zob. P. Rokic-
ki, Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie [w:] Organy bezpieczeństwa i wy-
miar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2005, s. 92–111.
239 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 25), Żołnierze litewscy, 9 V 1944 r.
240 Gen. dyw. Stasys Raštikis (1896–1985), w okresie międzywojennym szef sztabu, minister obrony oraz naczelny 
wódz armii litewskiej. W składzie Rządu Tymczasowego proklamowanego przez litewskich powstańców w czerwcu 
1941 r. powołany został na funkcję ministra obrony kraju. W okresie okupacji niemieckiej dyrektor Muzeum Wojny 
w Kownie. W 1944 r. wyjechał do Niemiec, od 1949 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W 1993 r. jego pro-
chy zostały sprowadzone na Litwę.
241 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 108–114.
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ultymatywne żądania pod adresem litewskiej administracji, policji i saugumy, dotyczące 
zaprzestania walki z Polakami i wysługiwania się Niemcom. W przeciwnym razie groził 
zastosowaniem nadzwyczajnych środków odwetowych242. Kilka dni wcześniej, 12 maja 
1944 r., podobną odezwę (Przeciw bratobójczym walkom) wystosował Konwent Stron-
nictw Politycznych, stanowiący reprezentację miejscowych polskich partii politycznych 
i środowisk. Wezwano w nim społeczeństwo litewskie m.in. do ukarania zbrodniarzy 
wysługujących się okupantowi i przestrzegano, aby nie dać się sprowokować Niemcom 
do bratobójczej walki z Polakami243. Elementem powtarzającym się w powyższych lis-
tach, apelach i wezwaniach była groźba zdecydowanego polskiego odwetu, w tym także 
na terenie przedwojennej Litwy, w przypadku kontynuowania zbrodniczych działań.

Miesiąc po opublikowaniu Wezwania do Litwinów, 20 czerwca 1944 r., dokona-
na została litewskimi rękoma kolejna zbrodnia na polskiej ludności – w Glinciszkach 
koło Podbrzezia. Tym razem zmusiło to AK do reakcji. Wobec stanowczo postawio-
nych wcześniej ultymatywnych gróźb nie można już było poprzestać na ich dalszym 
ponawianiu ze względu na ryzyko utraty autorytetu i wiarygodności, zarówno w oczach 
własnych żołnierzy, jak i nieprzyjaciół oraz polskiego i litewskiego społeczeństwa. 
W reakcji na nową zbrodnię ppłk „Wilk”, oprócz uruchomienia rutynowej procedury 
ścigania sprawców na drodze sądowej, wydał rozkaz przeprowadzenia odwetowej akcji 
wojskowej przeciwko litewskim oddziałom. Powyższe decyzje zostały zakomunikowa-
ne w specjalnym obwieszczeniu, które ukazało się z datą 24 czerwca 1944 r. zarówno po 
polsku, jak i po litewsku244. Na mocy tego rozkazu odbyła się ekspedycja karna 2. Zgru-
powania AK, w czasie której zaatakowano nieprzyjacielską placówkę w Podbrzeziu oraz 
zabito kilkanaście osób cywilnych na terenie przedwojennej Litwy. Niezależnie od roz-
kazów komendanta okręgu, a nawet wbrew nim, doszło także do działań odwetowych 
o jawnie zbrodniczym charakterze, dokonanych na litewskiej ludności cywilnej przez 
5. Brygadę AK na podstawie prawdopodobnie samodzielnej decyzji jej dowódcy245.

Ofiary

Konsekwencją dramatycznych wydarzeń z końca czerwca 1944 r. była śmierć po-
nad stu cywilnych mieszkańców polsko-litewskiego pogranicza. Dokładna liczba ofiar, 
zwłaszcza tych, które straciły życie w wyniku akcji odwetowych AK, nie została dotąd 
ściśle określona.

Prawdopodobnie w ramach zbrodni glinciskiej litewski oddział policyjny zabił 
39 osób (w tym 3 o niezidentyfikowanej tożsamości). Nie mniej niż 67 osób cywil-
nych zginęło z rąk AK w trakcie zbrodni dubińskiej oraz co najmniej 13 osób w czasie 

242 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 15), Wezwanie do Litwinów; R. Korab-Żebryk, Bia-
ła księga..., s. 115–116; J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie..., s. 82–83.
243 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Akta sprawy przeciwko Zygmuntowi Fedorowiczowi i innym, t. 6, Przeciw bra-
tobójczym walkom, 12 V 1944 r., k. 259.
244 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów party- 
zanckich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.
245 SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 15; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Areszto-
wanie, „Dapros”, „wojennyj sud”..., s. 261.
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ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK. Łącznie liczba zabitych wówczas cywilów wy-
nosi minimum 119. Jak można zauważyć, liczba zabitych w wyniku polskiego odwetu 
(80 osób cywilnych) była przeszło dwukrotnie większa od liczby osób zabitych przez 
litewskich policjantów (39 osób).

W trakcie opisywanych wypadków straciło życie również kilkunastu członków wal-
czących stron, a kilku kolejnych zostało rannych246. Ich śmierć była jednak normalną 
konsekwencją toczonych wówczas działań wojennych. Żołnierze, policjanci i partyzanci 
musieli się liczyć z taką ewentualnością – akceptowali ryzyko śmierci, składając przy-
sięgę i biorąc broń do rąk.

W pojedynczych przypadkach mogą pojawiać się wątpliwości co do właściwego roz-
różnienia cywilów od uczestników walki. Dotyczyć to może np. zastrzelonego przez 
5. Brygadę AK byłego żołnierza LVR Juozapasa Maželisa. Trzeba jednak mieć na uwa-
dze, że w chwili zatrzymania nie należał on już do tej formacji, nie był uzbrojony i nie 
stawiał oporu. Nie była to zatem żołnierska śmierć w walce, tylko zamierzona egzeku-
cja. W specyficznej sytuacji znalazł się też Władysław Komar, zaprzysiężony członek 
polskiej konspiracji. On również został zatrzymany jako nieuzbrojony cywil, a zabity 
po próbie ucieczki.

Główne kryterium, którym kierowali się sprawcy zbrodni przy doborze ofiar, stano-
wiła niewątpliwie przynależność narodowa tych ostatnich. W przypadku mieszkańców 
pogranicza etnicznego nie było to jednak kryterium oczywiste, zarówno z uwagi na 
stosunki językowe (znaczna część tutejszych Litwinów posługiwała się także językiem 
polskim), jak i na występujące niekiedy różnice pomiędzy pochodzeniem narodowym, 
samoświadomością narodową a narodowością widniejącą w dokumentach personal-
nych.

Na litewskie pochodzenie przodków części osób zabitych w Glinciszkach wskazy-
wać mogą np. ich nazwiska (np. Bałendo, Bitowt, Mieżaniec, Romejko, Szewiel)247. Dla 
odmiany, część osób zabitych przez żołnierzy AK w okolicach Dubinek i Janiszek nosiła 
nazwiska typowe dla Polaków (np. Górski, Leśnikowski, Wysocki). Symptomatyczna 
jest zbieżność nazwisk niektórych ofiar, np. Romejki zabitego w Glinciszkach i rodziny 
Rameików zastrzelonych w Ołkunach, Pawła Bitowta z Glinciszek i Algirdasa Bytautasa 
z Kapuściszek, a także Karola Szymiańca z Glinciszek i młynarzowej z Bołoszy Rozalii 
Szymiańcowej.

Starsze osoby należały do pokolenia urodzonego w XIX w., zanim jeszcze zdefi-
niowane zostały współczesne, wykluczające się, pojęcia polskości i litewskości. Wśród 
nich byli np. Jankowski (ur. w 1860 r.) i Joanna Wiszkiel (ur. w 1866 r.), którzy przyszli 
na świat w epoce, gdy zarówno mówiący po polsku, jak i po litewsku mieszkańcy Litwy 
zespoleni byli we wspólnej walce z zaborcą podczas powstania styczniowego i gdy ist-
niało jeszcze poczucie wspólnoty politycznej łączącej mieszkańców Litwy i Korony. Za 
ich życia relacje te diametralnie się jednak odmieniły.

246 Czterej litewscy policjanci zostali zabici podczas zasadzki w Glinciszkach 20 VI 1944 r., kilku kolejnych zginę-
ło dwa dni później w potyczce pod Giedrojciami. Jeden partyzant AK poległ w ataku na Podbrzezie 27 VI 1944 r., 
a sześciu Niemców zostało zabitych przez 2. Zgrupowanie AK 1 VII 1944 r.
247 Kazimieras Garšva doliczył się 38 proc. ofiar zbrodni w Glinciszkach, które miały litewskie nazwiska (K. Garšva, 
Działalność Armii Krajowej w Litwie [w:] Armija krajova..., s. 134).
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Część ofiar wywodziła się z mieszanych rodzin polsko-litewskich. Na przykład 
rozstrzelany w Glinciszkach Mieczysław Sobolewski był synem Litwina248, w Dubin-
kach zaś zabito Polaka Józefa Leśnikowskiego wraz z jego litewską teściową Veroniką 
Pipirienė i szwagrem Jurgisem Pipirasem249. Podobny dramat spotkał małżeństwo litew-
skiego osadnika wojskowego Broniusa Gurskisa i miejscowej Polki Anny. Zabity został 
wówczas także ich syn Witold (Vytautas)250. Mieszany narodowościowo charakter miała 
też rodzina Rameików z Ołkun, której głową był Litwin Alfonsas Rameika, a jego mał-
żonką Polka Marianna251.

Przerażająca jest statystyka obydwu zbrodni pod względem płci i wieku zamordo-
wanych. Wśród ofiar najwięcej bowiem było kobiet oraz nieletnich (dzieci i młodzieży). 
W Glinciszkach 56 proc. ofiar należało do tej kategorii, a w Dubinkach ok. 75 proc. 
Dwie spośród kobiet – Salomea Bałendo z Glinciszek i Marijona Rameikienė z Ołkun – 
w chwili śmierci były w zaawansowanej ciąży252. Zupełnie odmiennie przedstawiają się 
wyniki akcji odwetowej 2. Zgrupowania AK, w czasie której zabijano niemal wyłącznie 
dorosłych mężczyzn253.

Zdecydowana większość cywilnych ofiar obu zbrodni należała do ludności wiejskiej. 
Różnił je jednak status społeczny i materialny. W Glinciszkach rozstrzelano głównie ubo-
gie rodziny pracowników dworskich oraz kilku mieszkańców okolicznych wsi. Wśród 
zabitych znalazło się kilka osób pochodzących z dalszych stron – dwóch mieszkańców 
Wilna (Mikołaj Dubieniecki i przybyły z Kowieńszczyzny Władysław Komar), uro-
dzony w Jarosławiu (na Podkarpaciu) Józef Koneczny oraz murarz rodem z Kalisza254. 
Natomiast w wyniku odwetu 5. Brygady AK śmierć ponieśli przeważnie członkowie 
dobrze sytuowanych materialnie rodzin osadników wojskowych, obdzielonych przez 
państwo litewskie kilkunastohektarowymi gospodarstwami. Wspólną cechą większości 
tych ostatnich było pochodzenie spoza miejscowej społeczności, charakterystyczne dla 
przyjezdnych kolonistów.

Sylwetki jedynie nielicznych ofiar zostały utrwalone w źródłach pisanych. Kilka por-
tretów osób zabitych w Glinciszkach opublikowała Irena Sławińska, która w czasie woj-
ny mieszkała w dworskich czworakach, wśród zamordowanych później osób. Napisała 
ona np. o nastoletnim Jarosławie Konecznym (Swawolnym Dyziu Glinciszku), którego 
rozsadzała bujna natura, stale przyprawiająca rodziców o utrapienia. Jego pragnieniem 
było przyłączenie się do polskich partyzantów, czemu jednak stał na przeszkodzie zbyt 
młody wiek. Leciwy Karol Szymianiec był zaś kombatantem wojny rosyjsko-japońskiej, 
który u schyłku życia zajmował się codziennym dowozem mleka z majątku do mleczarni 
w Podbrzeziu. Przygarbiona Helena Łukasik zarabiała praniem na wychowanie swojego 

248 A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...
249 Relacja Eleny Dragūnenė (córki Józefa i Ony Leśnikowskich), 1 VII 2011 r.
250 Witold Górski urodził się w 1930 r., gdy na Litwie uroczyście obchodzono jubileusz pięćsetnej rocznicy śmierci 
księcia Witolda. Wielu młodych chłopców ochrzczono wówczas tym imieniem (E. Gudavičius, Między kultem a rze-
czywistością: rozważania o postrzeganiu Witolda Wielkiego w historiografii i społeczeństwie litewskim [w:] Tematy 
polsko-litewskie..., s. 60–61).
251 Relacja Aldony Veroniki Spranginienė, 2 VII 2011 r.
252 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., 
k. 34; Relacja Aldony Veroniki Spranginienė, 2 VII 2011 r.
253 Wyjątek stanowiło zabójstwo szesnastoletniego Klemensasa Markauskasa.
254 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, H. Koneczny, Moje wspomnienia, mps, k. 112.
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pięcioletniego syna Bohdana. Wierzyła, że gdy chłopiec dorośnie, będzie studiował na 
politechnice. Natomiast piętnastoletnia uczennica tajnych kompletów Irena Bałendo ma-
rzyła o zobaczeniu Wilna. Przeszkodą do tego był brak butów, bez których nie wypadało 
się pokazać w mieście255.

Niektóre z zabitych osób można zaliczyć do lokalnej, gminnej elity, np. małżonków 
Ludmiłę i Józefa Konecznych, którzy byli nauczycielami w Podbrzeziu w latach 1925–
–1939. Nauczycielem był także Vladas Trimonis z Zajeziorców, który wraz z rodziną 
stał się celem odwetowego ataku AK256. Znaczącą pozycję zajmował działacz polityczny 
i wieloletni naczelnik gminy w Janiszkach Rapolas Plieskis. Śmierć części tych osób 
musiała być zauważalną stratą dla miejscowych społeczności.

Szczególny wydźwięk miało zabójstwo Władysława Komara, osoby ówcześnie zna-
nej i wpływowej. Jego wojenna działalność i tragiczna śmierć w Podbrzeziu znajdują 
odzwierciedlenie w licznych publikacjach257, jednak polityczne tło jego zabójstwa nie 
zostało dotąd dostatecznie naświetlone.

Władysław Komar urodził się 11 października 1910 r. w majątku Rogówek w pow. 
Poniewież, w ziemiańskiej rodzinie Konstantego i Katarzyny Komarów258. Egzamin ma-
turalny złożył w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w 1928 r., 
następnie studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Gembloux w Belgii oraz na 
Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie studiów aktywnie 
uprawiał lekkoatletykę w Akademickim Związku Sportowym w Poznaniu. Związał się 
wówczas z równie utalentowaną sportsmenką Wandą Jasieńską, srebrną medalistką ko-
biecej olimpiady we Florencji w 1931 r. oraz wielokrotną mistrzynią i rekordzistką Pol-
ski w pchnięciu kulą. Władysław i Wanda pobrali się w 1934 r., po czym osiedli w ro-
dzinnym majątku Komarów na Litwie.

Władysław Komar był obywatelem Litwy, oficerem rezerwy litewskiego wojska i re-
prezentantem kraju w lekkoatletyce (m.in. na mistrzostwach Europy w Turynie w 1934 r. 
i w meczu z Polską w 1939 r.). Jednocześnie aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej 
polskiej społeczności, występując na stadionach w barwach polskiego klubu „Sparta” 
Kowno, do czasu zlikwidowania klubu przez litewskie władze. W okresie okupacji so-
wieckiej 1940–1941 był trenerem lekkoatletyki w Kownie259.

255 I. Sławińska, Swawolny Dyzio Glinciszek [w:] Wilno jako ognisko oświaty w latach próby (1939–1945), oprac. 
E. Feliksiak, M. Skorko-Barańska, Białystok 1994, s. 365–367; eadem, „Ofiary faszyzmu”. W 50. rocznicę masakry 
w Glinciszkach, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 28, s. 7; OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, H. Koneczny, Moje wspo-
mnienia, mps, k. 112.
256 Sam Vladas Trimonis uniknął śmierci, zabite zostały natomiast jego żona i córka.
257 Biogram Władysława Komara [w:] Wileńska encyklopedia 1939–2005..., s. 271; Biogram Władysława Komara 
[w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej..., s. 199; K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956, Warszawa 
1995, s. 476; R. Kiersnowski, Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy 1939–1945, Warszawa [1995]; 
J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, Inspektorat „E”..., s. 4; S. Surdy, Pamiętajmy o Glinciszkach, „Nasz Dzien-
nik”, 19 II 2004, s. 10; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 376; M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 
1941–1944..., s. 158–159; R. Wryk, Straty osobowe Akademickiego Związku Sportowego w latach II wojny świato-
wej 1939–1945, Poznań 1991, s. 56–57.
258 W niektórych publikacjach bywa mylony z Władysławem Komarem, s. Władysława, z majątku Bejsagoła, aresz-
towanym przez Sowietów w 1940 r., wywiezionym do Kazachstanu i tamże zmarłym w 1941 r. Błąd taki występuje 
w: W.K. Roman, Konspiracja polska..., s. 47; eadem, Za Polskę do celi śmierci..., s. 59; J. Wołkonowski, Okręg Wi-
leński..., s. 368.
259 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Notatka personalna, mps; R. Wryk, Straty osobowe..., 
s. 56–57.
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Wczesną jesienią 1941 r. Władysław Komar został upoważniony przez niemieckie-
go pełnomocnika do spraw rolnych na Litwie do zorganizowania zarządu nad znacjo-
nalizowanymi gospodarstwami rolnymi (LO) w okręgu wileńskim. Pewną rolę mogły 
przy tym odegrać prywatne znajomości Komara w niemieckich sferach ziemiańskich 
w Prusach Wschodnich260. Funkcję w okupacyjnej administracji objął on za zgodą 
miejscowej polskiej konspiracji, był bowiem zaprzysiężonym żołnierzem ZWZ-AK, 
ps. „Mały” („Malutki”). W wileńskiej placówce LO pracował aż do swej tragicznej śmier-
ci w czerwcu 1944 r., najpierw jako zastępca niemieckiego kierownika w zarządzie okrę-
gowym, a później na niższym stanowisku, kierownika jednej z szesnastu grup majątków 
utworzonych w okręgu wileńskim261. Sprawowana funkcja stwarzała Władysławowi Ko-
marowi dogodne warunki do działania na rzecz polskiego społeczeństwa i podziemia. 
Przede wszystkim prawie cała struktura LO na Wileńszczyźnie obsadzona została za jego 
sprawą przez Polaków, wyjątek stanowiło nieliczne niemieckie kierownictwo i grupa ho-
lenderskich instruktorów rolnych262. Jako administratorów gospodarstw zatrudniano nie-
jednokrotnie ich przedwojennych polskich właścicieli. W LO Władysław Komar umieścił 
też wielu ziemian z terenów przedwojennej Republiki Litewskiej, w tym swoich przyjaciół 
i znajomych263. Setkom osób, zwłaszcza spośród pozbawionej możliwości zarobkowania 
wileńskiej inteligencji, znajdujących się niekiedy w rozpaczliwej sytuacji materialnej, za-
trudnienie w LO umożliwiało zdobycie środków na utrzymanie rodzin i przetrwanie trud-
nego okresu wojennego264. Niebagatelne znaczenie miało chociażby otrzymywanie przez 
pracowników obiadów i mleka dla dzieci. Sprzyjające warunki wykorzystywano, zatrud-
niając w LO znacznie więcej osób, niż było realnie potrzebnych, co zwiększało koszty 
funkcjonowania okupacyjnej administracji265. Przychylność niemieckich i holenderskich 
nadzorców zjednywano sobie łapówkami, np. w postaci wiejskich przysmaków266.

260 R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach... Jeden z litewskich historyków wysnuwa przypuszczenie, że nomina-
cja Władysława Komara na funkcję w LO mogła mieć związek z jego wcześniejszymi kontaktami z gestapo lub Ab-
wehrą. Insynuacja ta nie została jednak poparta poważnymi argumentami i nie ma żadnego potwierdzenia w źród-
łach (J. Lebionka, Moje Glinciszki [w:] Europa nieprowincjonalna..., s. 855).
261 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Notatka personalna, mps; ibidem, K. Pietraszkiewicz, 
Dane dotyczące przynależności i współpracy Władysława Komara pseudonim „Mały” z Komendą Okręgu Wileń-
skiego ZWZ-AK w latach 1941–1944, zebrane na prośbę najbliższej Rodziny „Małego” przez kapitana AK „Lecha” 
– „Konrada”, ostatniego kwatermistrza Okręgu, mps, Warszawa 1986, s. 1; R. Korab-Żebryk, Mord w Glincisz-
kach...; J. Lebionka, Moje Glinciszki..., s. 855; L. Sempoliński, Druga połowa życia, Warszawa 1985, s. 96, 109; 
L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 378; R. Wryk, Straty osobowe..., s. 56–57.
262 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, K. Pietraszkiewicz, Dane dotyczące przynależności..., s. 1; 
L. Sempoliński, Druga połowa..., s. 101: „Komar, zarządzając setką majątków, przynajmniej dziewięćdziesiąt pięć 
obsadził Polakami”.
263 Pracę w LO znaleźli m.in.: Wiktor Budzyński, reprezentujący przed wojną polską mniejszość narodową w litew-
skim Sejmie; Zygmunt Szczęsny Brzozowski – jako kierownik działu pożyczek; Zygmunt Żyliński – jako kierownik 
grupy majątków Bieniakonie; Zygmunt Kościałkowski z Poniemunia – jako kierownik grupy majątków Biała Waka, 
a następnie Mejszagoła; Stefan Nieławicki – jako kierownik majątku Pikieliszki; Szymon Kossakowski z Żejm – 
jako kierownik młyna w majątku Joda; Henryk Janczewski z Jukojń – jako kierownik tartaku w majątku Bortkusz-
ki oraz Jan Minkiewicz z Dowmont – jako kierownik młyna w majątku Mejszagoła (AW II/1443/2K, Wspomnienia 
Stanisława Symonowicza, k. 76–91; R. Kiersnowski, Tam i wtedy..., s. 56; J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, In-
spektorat „E”..., s. 4–15; K. Pietraszkiewicz, Dane dotyczące przynależności..., s. 2).
264 Na tropach bezprawia..., s. 63.
265 Z.S. Brzozowski, Litwa–Wilno..., s. 76–77; Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat..., s. 213; S. Lewandowska, Losy wil-
nian. Zapis rzeczywistości okupacyjnej. Ludzie, fakty, wydarzenia 1939–1945, Warszawa 2004, s. 233.
266 Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat..., s. 213.
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Znaczna część polskich pracowników LO była zaprzysiężonymi członkami podzie-
mia, wielu innych zaś działalność tę świadomie wspierało, tworząc wspólnie szeroko 
rozgałęzioną siatkę konspiracji, samopomocy społecznej oraz biernego oporu wobec 
okupanta. Niezwykle istotne znaczenie miało wówczas powszechne zatrudnianie w ma-
jątkach na prowincji młodych ludzi, co chroniło ich przed przymusową wywózką na ro-
boty do Niemiec, mobilizacją do wojska lub innych paramilitarnych organizacji niemiec- 
kich. Polska siatka w LO dysponowała możliwością błyskawicznego „zamelinowania” 
na wsi osób zagrożonych aresztowaniem przez okupanta, zwłaszcza zdekonspirowa-
nych żołnierzy AK z Wilna, ale także ukrywających się osób pochodzenia żydowskiego. 
Z opieki takiej korzystał np. poszukiwany przez gestapo aktor Ludwik Sempoliński, zna-
ny powszechnie z parodiowania przed wojną Adolfa Hitlera. Władysław Komar przez 
długi czas organizował dla niego kryjówki w zarządzanych przez siebie majątkach, m.in. 
w Glinciszkach i Annowilu267.

We współpracy z odpowiednimi komórkami konspiracji cywilnej i wojskowej pol-
ska siatka w LO uczestniczyła w systematycznie prowadzonej akcji dożywiania spau-
peryzowanego i częściowo głodującego społeczeństwa polskiego w Wilnie. W ramach 
samopomocy zaopatrywano w żywność znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji polskie 
rodziny, których ojcowie zginęli na wojnie, trafili do obozów jenieckich bądź też zostali 
aresztowani i wywiezieni przez któregoś z okupantów268.

Część płodów rolnych wyprodukowanych w majątkach LO trafiała po kryjomu do 
zapasów mobilizacyjnych AK lub służyła zaspokojeniu bieżących potrzeb walczących 
polskich oddziałów partyzanckich. Zgodnie z wytycznymi dowództwa AK, zaopatry-
wały się one w drodze rekwizycji przede wszystkim w znacjonalizowanych gospodar-
stwach269. Miało to na celu odciążenie ludności wiejskiej, żywiącej w istotnym stopniu 
partyzantów, aby m.in. nie zrażać jej przymusowymi rekwizycjami. Wraz z rozbudową 
wojska i formowaniem pododdziałów kawaleryjskich, w majątkach administrowanych 
przez LO rekwirowano także konie i siodła. W praktyce wyglądało to w ten sposób, 
że gdy spodziewano się poboru koni z majątku na potrzeby wojska niemieckiego, za-
wiadamiano niezwłocznie miejscowy oddział AK, który dokonywał wyprzedzającej 
rekwizycji. 

Być może przykładem zapobiegliwości polskich administratorów była także sprawa, 
która rozegrała się w Glinciszkach 31 marca 1944 r., w związku z zakwaterowaniem 
w majątku jednej z kompanii 253. litewskiego batalionu policyjnego. Otóż z polecenia 
litewskiego dowódcy jeden z budynków został przeznaczony na nocleg dla policjan-
tów, dlatego składowane tam ziemniaki z konieczności przeniesiono do innego budynku. 
W związku z tym administrator majątku Edward Żywiecki spisał później na straty 6 ton 
ziemniaków, które przemarzły na skutek przechowywania w niewłaściwych warunkach, 
i obciążył za to odpowiedzialnością litewskiego oficera. Trudno powstrzymać się przed 

267 L. Sempoliński, Druga połowa..., s. 96.
268 J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, Inspektorat „E”..., s. 4; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., 
s. 378.
269 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 5: „Żywić i zaopatrywać się zasadniczo należy 
z majątków upaństwowionych, biorąc tylko rzeczy i artykuły niezbędne, których odbiór należy kwitować”.

GLINCISZKI.indd   154 2/2/15   12:19:44 PM



155

przypuszczeniem, że przynajmniej część z tych strat mogła zostać skrycie zagospodaro-
wana na inne cele270.

Działalność powyższa prowadzona była w porozumieniu ze służbą kwatermistrzow-
ską (oddziałem IV sztabu) Komendy Okręgu AK Wilno. Władysław Komar pozostawał 
w ścisłym kontakcie organizacyjnym z zastępcą kwatermistrza okręgu ppor. Stanisła-
wem Kiałką „Jelonkiem” oraz Kazimierzem Pietraszkiewiczem „Konradem”. Wspólnie 
z nimi przygotowywał plan zaopatrzenia w żywność partyzanckiego wojska271. W celu 
ułatwienia pracy konspiracyjnej i swobodnego poruszania się po terenie okręgu „Kon-
rad” został fikcyjnie zatrudniony przez Władysława Komara w majątku Glinciszki. 
W podobny sposób „mocne papiery” uzyskały także inne osoby. Na niższych szczeblach 
lokalni pracownicy LO również utrzymywali bliskie kontakty konspiracyjne z tereno-
wymi placówkami oraz oddziałami AK.

Zarówno zaspokajanie potrzeb pracowników, jak i nieoficjalne dożywianie miesz-
kańców Wilna oraz zaopatrywanie oddziałów Armii Krajowej w oczywisty sposób ude-
rzało w interesy okupanta. Ograniczając ilość dostarczanych płodów rolnych, prowadzo-
no sabotaż jego gospodarki. Jednocześnie polska administracja LO starała się generować 
wysokie koszty własne funkcjonowania aparatu i maksymalizować nakłady ponoszone 
przez Niemców na utrzymanie i rozwój gospodarstw. Robione to było świadomie, z my-
ślą o zachowaniu ich w jak najlepszym stanie na okres powojenny, dla zabezpieczenia 
interesów ich prawowitych właścicieli, jak również państwa polskiego272. Dzięki tej poli-
tyce osiągano ujemny bilans finansowy, wskutek czego okupant niemiecki więcej tracił, 
niż zyskiwał na działalności zarządu majątków rolnych w okręgu wileńskim. W prak-
tyce wyrażało się to bardzo konkretnymi kwotami. Na przykład od stycznia do końca 
listopada 1943 r. do funkcjonowania majątków zarządzanych przez wileński oddział LO 
okupant dopłacił 4,6 mln marek. Do tego doszły jeszcze koszty administracyjne w wy-
sokości 500 tys. marek273.

Mózgiem i motorem całej tej działalności był Władysław Komar, który bezpośrednio 
angażował się w nielegalną pracę, nie bacząc na własne bezpieczeństwo. Posługiwał 
się samochodem osobowym Fiat 508, zakupionym z funduszy AK i zalegalizowanym 
– zapisanym na jego nazwisko. Auto udostępniał na potrzeby różnorodnych akcji AK, 
niekiedy osobiście przewoził członków sztabu Komendy Okręgu i samego komendan-
ta ppłk. „Wilka”. Z polecenia ppor. „Jelonka” zajmował się także skupowaniem broni 
krótkiej, zwłaszcza szczególnie cenionych pistoletów FN Browning HP, znajdujących 
się na wyposażeniu litewskiej policji. Jeden z dostarczonych przez Władysława Ko-
mara pistoletów stał się bronią osobistą ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. 
Żołnierzami AK byli także żona Władysława Komara Wanda oraz jej brat ppor. Stefan 

270 CAW, VIII.807.43.10, Doniesienie administratora majątku Glinciszki Edwarda Żywieckiego, 7 V 1944 r., 
k. 144.
271 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, K. Pietraszkiewicz, Dane dotyczące przynależności..., 
s. 314; ibidem, Notatka personalna, mps; Stanisław Kiałka..., s. 535–536.
272 J. Kozakiewicz „Jeremiasz”, „Jacek”, Inspektorat „E”..., s. 4; Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat..., s. 213: „po za-
spokojeniu potrzeb robotników rolnych i administracji nic właściwie nie zostawało”.
273 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52, k. 75), Okresowe sprawozdanie BIP Komendy Okrę-
gu AK Wilno za okres od 15 II do 1 III 1944 r.
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Jasieński „Alfa”, cichociemny pracujący przez pewien czas w wileńskiej siatce wywiadu 
ofensywnego KG AK274.

W sprawach związanych z rolnictwem Władysław Komar współpracował tak-
że z Okręgową Delegaturą Rządu w Wilnie. Mieszkał wraz z rodziną u prof. Janusza 
Jagmina „Jana”, pochodzącego z ziemiańskiej rodziny z Litwy Kowieńskiej. Pracował 
on w LO, a jednocześnie zajmował się sprawami rolnictwa w lokalnym aparacie ODR. 
Pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Aprowizacji, doradcy Wydziału Rolnictwa oraz 
reprezentanta branży rolnej w Radzie Gospodarczej przy okręgowym delegacie rządu. 
Najprawdopodobniej Komar i Jagmin ściśle ze sobą współpracowali275.

Władysław Komar należał do nielicznych Polaków zajmujących wpływowe stano-
wiska w administracji okupacyjnej. Ze względu na swoje dobre relacje z Niemcami oraz 
masowe zatrudnianie w LO Polaków był solą w oku dla części litewskich środowisk, 
posiadających niemal monopol na administrację w Generalnym Komisariacie Litwy276. 
Przejawem tej wrogości było prawdopodobnie aresztowanie przez litewską policję i roz-
strzelanie 17 września 1943 r. jego bliskiego współpracownika por. rez. Kazimierza 
Iwanowskiego277. Z czasem zaufanie Niemców do Komara zmalało, czego wyrazem 
prawdopodobnie było przeniesienie na niższe stanowisko – administratora grupy ma-
jątków Annowil. Być może miało to związek z zarejestrowaniem go 26 października 
1942 r. w kartotece wileńskiego gestapo jako osoby, przeciwko której wszczęto docho-
dzenie278. Pracując w gm. Podbrzezie, Władysław Komar znajdował się pod czujnym 
okiem miejscowej policji litewskiej. Wśród zachowanych dokumentów znajduje się np. 
doniesienie dowództwa 253. litewskiego batalionu policyjnego do niemieckich orga-
nów bezpieczeństwa z 15 kwietnia 1944 r., rzucające na Komara podejrzenie o związki 
z polskim podziemiem279. Podejrzenia te były oczywiście uzasadnione, chociaż nie stały 
wówczas za nimi żadne twarde dowody, które mogłyby uzasadniać jego aresztowanie280. 
Enuncjacje demaskujące podziemną aktywność Komara pojawiły się także w litewskiej 
prasie podziemnej. W „Į Laisvę”281 pisano: „stworzył warunki do powstania polskiej taj-

274 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, Notatka personalna, mps; ibidem, K. Pietraszkiewicz, 
Dane dotyczące przynależności..., s. 3; ibidem, Stanisław Kiałka..., s. 499, 535–536; L. Tomaszewski, Wileńszczy-
zna lat wojny..., s. 287–288; J. Garliński, Oświęcim walczący, London 1997, s. 255–258.
275 Janusz Jagmin (1896–1948), ur. na Litwie. Profesor nauk rolniczych, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim, 
dziekan Wydziału Rolnego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Organizator i kierownik Lniarskiej Central-
nej Stacji Doświadczalnej w Wilnie. W czasie wojny naczelnik Wydziału Aprowizacji, doradca Wydziału Rolnictwa 
oraz reprezentant rolnictwa w Radzie Gospodarczej Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie. W 1945 r. ewakuowa-
ny z Wilna do Poznania, gdzie zmarł w 1948 r. (AIPN, 00231/273, t. 1, Materiały dotyczące byłych członków AK 
Wilno, k. 304–317; W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 469; L. To-
maszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 376; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 81; Biogram Janusza Jagmi-
na na stronie internetowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, http://stara.inf.poznan.pl/polish.
php?item=010501, dostęp 26 III 2014).
276 Zbiory prywatne Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, K. Pietraszkiewicz, Dane dotyczące przynależności..., 
s. 1; L. Sempoliński, Druga połowa..., s. 101: „Litwini patrzyli na to krzywym okiem i donosili, że ukrywa w ma-
jątkach podejrzane typy. Niemcy zaczęli go bacznie obserwować”.
277 Na tropach bezprawia..., s. 63.
278 LCVA, R-1673, Ap. 1, B. 1596, Komar Wladislaw.
279 CAW, VIII.807.43.10, Meldunki 253. litewskiego batalionu policyjnego, 15 IV 1944 r., k. 154.
280 AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symonowicza, k. 133–135.
281 „Į Laisvę” (Ku Wolności) – organ prasowy organizacji konspiracyjnej Litewski Front; pismo ukazywało się w la-
tach 1943–1944.
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nej organizacji wojskowej, a wyznaczeni przezeń administratorzy majątków wytworzyli 
tajne grupy zbrojne, które mordują nie tylko policjantów litewskich, lecz posyłają na 
tamten świat niejednego Niemca”282.

Jednocześnie Władysław Komar miał też dobre kontakty w pewnych kręgach litew- 
skich. W marcu 1944 r. od jednego z wyższych urzędników administracji litewskiej 
w Wilnie otrzymał propozycję pośredniczenia w rozmowach mających na celu zaprze-
stanie bratobójczej walki polsko-litewskiej283. Wiosną 1944 r. atmosfera wokół Włady-
sława Komara zaczęła się zagęszczać, wraz z pojawieniem się pogłoski o jego spodzie-
wanym udziale w „polonizowaniu” przez okupanta lokalnej administracji.

W początku 1944 r. zarysowała się zmiana w polityce niemieckiej wobec miejscowe-
go społeczeństwa polskiego. Po tajnych rozmowach prowadzonych przez organy bez-
pieczeństwa (SD i Abwehrę) z kierownictwem polskiego podziemia w lutym 1944 r. 
pojawiły się także próby działań politycznych ze strony niemieckich władz cywilnych. 
W ostatniej dekadzie marca 1944 r. referent polityczny wileńskiego komisarza okrę-
gowego Hansa Hingsta rozpoczął rozmowy z Wacławem Studnickim, a wkrótce także 
z przybyłym z Krakowa jego bratem Władysławem Studnickim284, znanym zwolennikiem 
współpracy polsko-niemieckiej285. W rozmowach zarysowała się koncepcja powołania 
najpierw męża zaufania miejscowego społeczeństwa polskiego, a następnie instytucji 
nieformalnie je reprezentującej (na wzór Rady Głównej Opiekuńczej działającej w Ge-
neralnym Gubernatorstwie)286. Miała ona przybrać postać Komitetu Polskiego w Wilnie, 
zajmującego się zarówno działalnością charytatywną, jak i sprawami opieki społecznej, 
kultury i oświaty287. Istotnym tematem rozmów było utworzenie polskiego gimnazjum 
w Wilnie. Rozważano też przekazanie administracji powiatowej i gminnej w ręce Po-
laków. Wileńska plotka dodatkowo wyolbrzymiała sprawę: prorokowano nawet rychłe 
przyłączenie Wileńszczyzny i Białostocczyzny do Generalnego Gubernatorstwa.

Niemiecka polityka wobec Polaków w Generalnym Komisariacie Litwy ściśle wią-
zała się z polityką wobec Litwinów. W praktyce służyła przede wszystkim szantażowa-
niu Litwinów kwestią wileńską, na którą byli oni wyjątkowo uwrażliwieni.

Rozpoczęte w marcu rozmowy przedstawicieli niemieckiej administracji z braćmi 
Studnickimi trwały jeszcze w maju, zwłaszcza po likwidacji LVR. Studniccy przeprowa-
dzili również wiele rozmów w środowisku polskim, starając się pozyskać zwolenników 
współpracy z Niemcami. Wśród tych, z którymi się konsultowali, byli m.in. wileńscy 
adwokaci: Witold Jankowski, Leon Kulikowski i Walenty Parczewski, polityk ludowy 

282 Cyt. za: Zbiory Czesława i Ryszarda Mackiewiczów, W. Borodziewicz, Mord Polaków w Glinciszkach – 20 czerw-
ca 1944 r., mps.
283 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sytuacja na Wileńszczyź-
nie i Nowogródczyźnie, 29 III 1944 r., k. 169–170.
284 Władysław Gizbert-Studnicki (1867–1953), ur. w Dyneburgu, polski polityk i publicysta o orientacji pronie- 
mieckiej. Przebywając w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie, bezskutecznie propagował ideę 
współpracy polsko-niemieckiej przeciwko bolszewickiemu zagrożeniu i zabiegał o zmianę niemieckiej polityki wo-
bec Polski i Polaków. Czynił to także w marcu i maju 1944 r., wizytując Wilno, gdzie mieszkał jego młodszy brat 
Wacław (przed wojną dyrektor Archiwum Państwowego w Wilnie i prezes Towarzystwa Krajoznawczego w Wil-
nie). Zmarł na emigracji w Londynie.
285 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52, k. 164), Spraw[ozdanie] Bipla nr 9 za kwiecień 1944 r.
286 Rada Główna Opiekuńcza, polska organizacja pomocy społecznej, w latach 1940–1945 działająca za zgodą oku-
panta w Generalnym Gubernatorstwie, z centralą w Krakowie.
287 APAN, III-108, Materiały Stefana Ehrenkreutza, poz. 75, Projekt statutu Komitetu Polskiego w Wilnie.
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i eksposeł do polskiego Sejmu Ludwik Chomiński (w konspiracji naczelnik Wydziału 
Rolnictwa ODR w Wilnie288), archiwista Euzebiusz Łopaciński, były urzędnik Banku 
Ziemskiego Kirchner, profesor filologii Jan Oko, Stanisław Brzozowski, właściciel wi-
leńskiej fabryki drewniaków Antoni Brewiński i ziemianin Andrzej Brochocki z Małego 
Możejkowa w pow. szczuczyńskim. Jedną z osób, które starano się pozyskać do współ-
pracy, był także działacz Stronnictwa Narodowego i przedwojenny dyrektor Gimnazjum 
im. Zygmunta Augusta w Wilnie Zygmunt Fedorowicz, od 1942 r. pełniący obowiązki 
okręgowego delegata rządu w Wilnie. Nie wiadomo jednak, czy jego rola w konspira-
cji została braciom Studnickim ujawniona289. Osobą współdziałającą z Władysławem 
Studnickim miał być także literat Józef Mackiewicz290. Rozmowy nie przyniosły więk-
szych rezultatów, osoby, którym proponowano objęcie funkcji, najczęściej nie były chęt-
ne do ich przyjmowania. Realnych kształtów zaczęła nabierać jedynie sprawa polskiego 
gimnazjum. Koncesję na jego utworzenie wydano miejscowemu volksdeutschowi Ja-
cobiemu, nominację na dyrektora zaś w połowie maja 1944 r. otrzymała nauczycielka 
języka niemieckiego dr Janina Klawe – przedwojenna dyrektorka Szkoły Przemysłowo-
Handlowej im. Dmochowskiej w Wilnie291. 

Istotną rolę w negatywnym odbiorze niemieckich ofert przez polskie społeczeństwo 
i jego elity odegrała postawa polskiego podziemia. Oficjalnie stanowisko w tej sprawie 
zostało przedstawione w odezwie Niewczesne zamierzenia okręgowej delegatury rządu 
w Wilnie. W dokumencie tym, opublikowanym z datą 22 maja 1944 r., demaskowano 
niemiecką politykę antagonizowania Polaków z Litwinami i przestrzegano przed złudny-
mi obietnicami. Zainteresowanym współpracą z Niemcami wytknięto naiwność, stwier-
dzając: „[...] rzekoma zmiana ich [Niemców] polityki w momencie bliskim ostatecznego 
załamania ma tylko na celu lepsze wyzyskanie naszych rezerw ludzkich i materialnych 
celem pognębienia Polaków i Polski. Nie dajmy się więc oszukać i wprowadzić w błąd 
[...] Żadnych układów i żadnych kompromisów z wrogiem”292.

Pojawia się jednak wątpliwość, czy poza oficjalnym, pryncypialnym stanowiskiem 
nie zostały wydane dyspozycje mające na celu skonsumowanie owoców niemieckich 
propozycji. Wśród osób zaproszonych do konsultacji przez Niemców i braci Studnickich 
znalazło się wielu członków i współpracowników polskiego podziemia. Na przykład 

288 W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 469; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 378. 
289 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52), Spraw[ozdanie] Bipla nr 9 za kwiecień 1944 r., 
k. 165; ibidem (k. 213), Spraw[ozdanie] za maj 1944 r.; AAN, 202/III/34, t. 2, k. 252; Archiwum Instytutu Józe-
fa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Władysława Studnickiego, W. Studnicki, Wspomnienia, mps, s. 5 (dalej: 
W. Studnicki, Wspomnienia...); L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 321–323.
290 Józef Mackiewicz (1902–1985), dziennikarz, literat, do 1939 r. współpracownik wileńskiego „Słowa”, prowa-
dzonego przez jego brata Stanisława Cata-Mackiewicza. W okresie 1939–1940 redaktor naczelny wileńskiego dzien-
nika „Gazeta Codzienna”. Według doniesień polskiej konspiracji, w okresie okupacji niemieckiej miał być niejaw-
nym wspólnikiem wydawanego w Wilnie w języku polskim „Gońca Codziennego”, będącego organem niemieckiej 
propagandy. Na przełomie 1942 i 1943 r. został skazany na karę śmierci przez polski sąd podziemny w Wilnie, wy-
konanie wyroku zostało jednak wstrzymane. Po wojnie przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 
Zmarł w Monachium. Informacja o współdziałaniu Józefa Mackiewicza z Władysławem Studnickim w 1944 r. za-
warta została w sprawozdaniu miesięcznym za maj 1944 r., sporządzonym przez Zygmunta Dziarmagę vel Stanisła-
wa Działyńskiego „Józefa”, zastępcę kierownika Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Wil-
nie (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, k. 225).
291 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 323.
292 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Niewczesne zamierzenia, 
Odezwa Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, 22 V 1944 r., k. 258.
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wyznaczona na dyrektorkę polskiego gimnazjum dr Janina Klawe brała udział w tajnym 
polskim nauczaniu, organizowanym przez ODR293.

Szczególnie istotna i charakterystyczna była jednak rola Władysława Komara, który 
w maju 1944 r. stał się głównym powiernikiem Władysława Studnickiego, a po wy-
jeździe tego ostatniego do Krakowa – kontynuatorem jego misji i rozmów z Niemca-
mi. Wyrazić miał też zgodę na kierowanie planowaną instytucją opiekuńczą294. Jednym 
z ostatnich znanych projektów było mianowanie Władysława Komara na funkcję naczel-
nika powiatu w miejsce Litwina Kostasa Kalendry295, przy czym sam zainteresowany 
zgłaszał gotowość przyjęcia raczej stanowiska zastępcy naczelnika powiatu i referenta 
do spraw polskich296. Sprawa ta pozostała w zawieszeniu, a wkrótce się zdezaktualizo-
wała z powodu zabójstwa Władysława Komara przez litewską policję.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Władysław Komar pozostawał lojalnym człon-
kiem polskiego podziemia i w rozmowach z Niemcami nie odgrywał roli samodzielnej. 
Świadczy o tym choćby fakt, że dokładnie informował władze konspiracyjne o treści 
swoich uzgodnień z Niemcami i Litwinami, co znajduje odzwierciedlenie w zachowa-
nych dokumentach297. Charakterystyczne jest, że nie aspirował do funkcji naczelnika po-
wiatu, preferując pozostanie w drugim, mniej eksponowanym szeregu, za to z szerokimi 
pełnomocnictwami, umożliwiającymi realne wpływanie na bieg wydarzeń. Wydaje się 
to odzwierciedlać linię postępowania podziemia w tej sprawie – polegającą na odcinaniu 
się od jakiegokolwiek politycznego porozumienia z Niemcami i praktycznego, nieofi-
cjalnego wykorzystywania nadarzających się okazji do obsadzenia zaufanymi ludźmi 
mniej eksponowanych stanowisk w administracji, celem wywierania wpływu na istotne 
sprawy. Wybór Komara niewątpliwie wynikał z dobrych relacji, jakie utrzymywał on 
z Niemcami i Litwinami z kręgów lokalnej administracji.

Rola Władysława Komara w rozgrywce polsko-niemieckiej z wiosny 1944 r. musi 
być brana pod uwagę przy analizowaniu okoliczności i przyczyn jego zabójstwa. Zacho-
dzi bowiem podejrzenie zamiaru celowego i świadomego wyeliminowania go z gry po-
litycznej. Zarysowująca się możliwość porozumienia Niemców z wileńskimi Polakami 
siłą rzeczy musiała budzić niepokój lub wręcz panikę środowisk litewskich, zwłaszcza 
że sprawa była wyolbrzymiana przez krążące pogłoski, które odgrywały doniosłą rolę 
w okupacyjnych realiach. Na przykład w ostatnim tygodniu maja powtórnie pojawiła 

293 Wilno jako ognisko..., wg indeksu.
294 AAN, mf. M-582/3 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 52, k. 213), Sprawozdanie BIP Komendy Okręgu AK 
Wilno za maj 1944 r.; W. Studnicki, Wspomnienia..., s. 10: „Znalazłem w końcu dzielnego człowieka, któremu mo-
głem z ufnością powierzyć ową sprawę. Był to Władysław Komar [...] Umiał on gadać z Niemcami, umiał w razie 
potrzeby spoić niemieckich urzędników. Miał ogromny urok w obejściu się”.
295 Kostas Kalendra, ur. 1898 w Rydze, od czerwca 1941 r. zarządca spraw wewnętrznych w Litewskim Komitecie 
Miejskim w Wilnie, następnie naczelnik pow. wileńskiego. W 1944 r. zbiegł do Niemiec, a po wojnie wyemigrował 
do Kanady (A. Bubnys, Vokiečių okupuota..., wg indeksu; P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 681).
296 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sprawozdanie miesięcz-
ne za okres od 1 do 31 V 1944 r., k. 204. Mocno przesadzone są przypuszczenia Juozasa Lebionki, jakoby Niemcy 
trzymali Władysława Komara w rezerwie jako członka ewentualnego polskiego rządu marionetkowego w General-
nym Gubernatorstwie (J. Lebionka, Moje Glinciszki..., s. 858).
297 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sytuacja na Wileńszczyźnie 
i Nowogródczyźnie, 29 III 1944 r., k. 169–170; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za maj 1944 r. Zygmunta Dziar-
magi vel Stanisława Działyńskiego „Józefa”, zastępcy kierownika Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delega-
tury Rządu w Wilnie, k. 204.
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się plotka o planowanym przyłączeniu Wilna do Generalnego Gubernatorstwa i odda-
niu władzy w ręce polskie. O sile oddziaływania tej pogłoski świadczyć miał fakt, że 
litewskie środowiska wywarły skuteczną presję na płk. Karolisa Dabulevičiusa298, aby 
wycofał złożoną dymisję z funkcji burmistrza miasta Wilna. Najwyraźniej obawiano się 
możliwości rzeczywistego przejęcia władzy przez Polaków, co oznaczałoby zaprzepasz-
czenie kilkuletnich wysiłków lituanizacyjnych, rozpoczętych w październiku 1939 r.299 
Z tego powodu osoba Władysława Komara mogła urastać do rangi poważnego zagro-
żenia dla litewskiej racji stanu. Najwyraźniej nie przypadkiem Litwini ostrzegali go, że 
zostanie zlikwidowany300.

Władysław Komar został zatrzymany przez litewskich policjantów 20 czerwca 1944 r. 
w Podbrzeziu, przypuszczalnie jako podejrzany o współudział w zorganizowaniu poran-
nej zasadzki w Glinciszkach, w której zginęło ich czterech kolegów. Należy się liczyć 
z tym, że litewskim funkcjonariuszom mogły być znane podejrzenia wobec jego osoby: 
o współpracę z polską konspiracją i organizowanie tajnej siatki w łonie aparatu LO, 
a przynajmniej o działanie w polskim interesie poprzez obsadzanie polskim personelem 
podległych sobie struktur301. Przez biorących udział w zabójstwie postrzegany był ponoć 
jako „wróg Litwinów nr 1”302. 

Według jednego z przekazów, zabójcy Władysława Komara byli przeświadczeni, że 
uśmiercili „Wilka”, czyli dowódcę AK na Wileńszczyźnie303. Zatrzymanego Komara za-
prowadzono do budynku, w którym kwaterowała litewska policja, i tam go bito i gro-
żono mu śmiercią. Najwyraźniej świadom powagi sytuacji, w krytycznym momencie 
podjął on próbę ratowania życia, licząc na swoje sprinterskie umiejętności. W ostatnim 
biegu pokonywał nie płotki na bieżni, lecz zasieki z drutu kolczastego, którymi otoczony 
był punkt oporu w Podbrzeziu. Tak zginął mistrz Litwy i wicemistrz Polski w biegu na 
110 m z przeszkodami304.

298 Płk Karolis Dabulevičius (1898–1988), oficer wojska litewskiego, latem 1941 r. organizator i szef sztabu litew-
skich batalionów policyjnych na służbie niemieckiej w Wilnie. W okresie 1941–1944 burmistrz Wilna. W 1944 r. 
zbiegł do Niemiec, następnie przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Chicago (P. Stankeras, 
Lietuvių policija..., s. 651; Wileńska encyklopedia 1939–2005..., s. 118).
299 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Sprawozdanie miesięczne 
za maj 1944 r. Zygmunta Dziarmagi vel Stanisława Działyńskiego „Józefa”, zastępcy kierownika Wydziału Prasy 
i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, k. 204; Na tropach bezprawia..., s. 69; M. Wardzyńska, Sytu-
acja ludności..., s. 85. Okoliczności szerzenia się pogłosek politycznych interesująco opisuje Władysław Studnicki, 
jeden z głównych uczestników ówczesnych wydarzeń: „[...] sekretarka komisarza, Litwinka, puściła pogłoskę z do-
mysłu, że Władysława Studnickiego chcą Niemcy zrobić burmistrzem miasta. Przelękli się tego Litwini, gdyż wy-
dawało się im, że utracą wszystkie posterunki i koncesje wypływające z magistratu. Wśród Litwinów pogłoska sze-
rzyła się ze strachu. Przenikła do Polaków i tam szerzyła się z pożądania. Wszystkie pogłoski w owe czasy kursujące 
pochodziły albo ze strachu, albo z pożądania. Polacy przychodzili do mnie, prosząc, bym przyjął stanowisko bur-
mistrza miasta Wilna. Tłumaczyłem, że mnie tego stanowiska nie proponowano, a gdyby zaproponowano, przyjąć 
bym nie mógł” (W. Studnicki, Wspomnienia..., s. 11).
300 O grożeniu śmiercią Władysławowi Komarowi przez Litwinów wzmiankował Niemiec Wize, zastępca kierow-
nika LO w okręgu wileńskim (Mord w Glinciszkach..., s. 2).
301 Stanisław Kiałka..., s. 314; W. Studnicki, Wspomnienia..., s. 10: „Cała produkcja rolna na obszarach powyżej 
50 hektarów znajdowała się znowu w polskich rękach. Litwini pałali nienawiścią do Komara i wkrótce po moim wy-
jeździe z Wilna Komar był przez nich zamordowany”. 
302 Nowe bestialstwo Litwinów..., s. 1.
303 R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach...
304 R. Wryk, Straty osobowe..., s. 56–57.
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Wątpliwości co do politycznego tła tego zabójstwa nie miał wówczas m.in. zastępca 
kierownika wileńskiego LO – Niemiec Wize, nazywając je mordem politycznym305.

Nakreślone wyżej aktywne uczestnictwo Władysława Komara w polskiej konspiracji 
oraz istotna rola w lokalnej grze politycznej z Niemcami pozwalają również na pełniej-
sze zrozumienie motywów ostrej reakcji komendanta Okręgu AK Wilno na zbrodnię 
w Glinciszkach i Podbrzeziu. Była to bowiem także reakcja na mord na bliskim i wy-
soko cenionym współpracowniku. W kilka dni po jego śmierci, rozkazem z 26 czerwca 
1944 r., komendant „Wilk” odznaczył pośmiertnie Władysława Komara Złotym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami.

Specyfikę poszczególnych odsłon serii krwawych wydarzeń z końca czerwca 1944 r. 
odzwierciedlają niektóre dodatkowe kryteria doboru ofiar. W przypadku zbrodni glin-
ciskiej była nim np. bliskość zamieszkania ofiar względem miejsca zasadzki, w której 
zabito czterech policjantów litewskich. Sprawcy zbrodni, wyłapując podejrzanych, nie 
brali pod uwagę ani płci, ani wieku poszczególnych osób. Były one głównie członkami 
rodzin pracowników miejscowego majątku rolnego. W drugiej fazie policjanci dokoop-
towali grupę samych mężczyzn – przygodnie podróżujących szosą oraz ujętych przez 
patrol w pobliskiej wsi. Nie zatrzymali za to już żadnej kobiety ani dziecka, pomimo 
iż teoretycznie patrole mogły to zrobić w pobliskich wsiach. W następnej kolejności 
przeprowadzono selekcję całej zatrzymanej grupy, wyłączając z niej osobę mówiącą po 
litewsku i wykazującą gotowość współpracy z policją. Reszta została najwyraźniej uzna-
na przez dowódcę litewskich policjantów za wrogo nastawioną ludność polską, podej-
rzaną o wspieranie polskich partyzantów, i ostatecznie rozstrzelana. Okoliczności wska-
zują, że istotne z punktu widzenia sprawców mogło być kryterium ilościowe, najpewniej 
oparte na drakońskim prawie ustanowionym przez okupanta niemieckiego, nakazującym 
rozstrzelanie dziesięciu miejscowych cywilów za każdego zabitego Niemca lub Litwina. 
Kryterium ilościowe zdaje się potwierdzać fakt zwolnienia grupy zatrzymanych w tym 
samym czasie w dworze Glinciszki. Grupa ta przypominała swoim charakterem ujętych 
na samym początku akcji mieszkańców czworaków, także składała się głównie z kobiet. 
Osoby te nie zostały jednak rozstrzelane, albo ze względu na wcześniejsze zrealizowanie 
zaplanowanego kontyngentu zabitych, albo z innych powodów – np. ostudzenia morder-
czego zapału sprawców bądź też wskutek czyjejś interwencji. Oszczędzono także grupę 
mężczyzn ze wsi Baranele, których policjanci sprowadzili do zakopania ciał zabitych. 
W wyniku masowej egzekucji przy szosie litewscy policjanci zabili prawdopodobnie 
36 osób, przy czym sprawcy mogli być przekonani o zastrzeleniu 37, gdyż ranny Józef 
Bałendo wymknął się później niezauważony z miejsca rozstrzeliwania. Liczba zabitych 
nie odpowiada ściśle wskaźnikowi 10:1, ale jest do niego zbliżona.

W przypadku odwetowej akcji 5. Brygady AK wyodrębnić można kilka kategorii 
celów ataku partyzantów. W pierwszej fazie był nim cel militarny – atak na posterunek 
policji litewskiej w miasteczku Giedrojcie, poprzedzony przypadkową potyczką z poli-
cją na drodze koło Kupryszek. Natomiast głównym celem, osiągniętym w drugim dniu 
akcji – 23 czerwca 1944 r. – stały się rodziny litewskich osadników wojskowych oraz 
kilku urzędników państwowych (wójta, nauczyciela i dwóch leśników), z których część 

305 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
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była aktywnymi szaulisami, partyzantami litewskimi z lata 1941 r. lub członkami litew-
skich formacji policyjnych na służbie niemieckiej.

Różnice w sposobie doboru ofiar zbrodni glinciskiej i dubińskiej wynikały prawdo-
podobnie także z szybkości podjęcia decyzji przez rozkazodawców. Dowódca litewskiej 
kompanii nakazał rozstrzelanie mieszkańców Glinciszek wkrótce po przybyciu na miej-
sce wcześniejszej potyczki, dlatego też ofiary były wyłapane naprędce, w najbliższej 
okolicy. Dla odmiany, akcja odwetowa 5. Brygady AK była zaplanowana i przygoto-
wywana przez dwa dni. W tym czasie najwyraźniej określono jej cele, kategorię ofiar 
i sposób późniejszego działania.

Odwetowe zabójstwa dokonane przez 5. Brygadę AK na litewskich cywilach dotknęły 
bezpośrednio nie mniej niż siedemnaście rodzin. Wśród nich były rodziny dziewięciu 
osadników wojskowych (Jurgisa Vaidukevičiusa, Stasysa Gritė, Stasysa Gylisa, Broniu-
sa Gurskisa, Alfonsasa Stašelisa, Povilasa Biržisa, Tadasa Ribokasa, Mykolasa Juzėnasa 
i Juozasa Pakalnisa), jednego dzierżawcy działki osadniczej (Józefa Leśnikowskiego) 
i trzech przyjezdnych rolników, o których brakuje bliższych informacji (Petrasa Vins-
lovasa, Adolfasa Barzdy i Povilasa Dzimidasa). Oprócz tego partyzanci zaatakowali ro-
dziny czterech urzędników państwowych (leśników Edvardasa Rinkevičiusa i Alfonsasa 
Rameiki, wójta Rapolasa Plieskisa i nauczyciela Vladasa Trimonisa). Spośród nich leśnik 
Alfonsas Rameika i wójt Rapolas Plieskis także mieszkali na terenie osady wojskowej.

Z przebiegu wypadków wynika, że głównym celem akcji odwetowej były środo-
wiska litewskich osadników wojskowych skupione w trzech zaatakowanych osadach 
– Dubinki, Ołkuny i Gorszwiany, w których przed wojną mieszkało ponad trzydzieści 
rodzin osadniczych.

W wyniku akcji zginęło łącznie sześć osób będących głowami zaatakowanych ro-
dzin: osadnicy Jurgis Vaidukevičius i Tadas Ribokas, dzierżawca działki osadniczej Józef 
Leśnikowski, rolnik Petras Vinslovas, leśnik Edvardas Rinkevičius oraz wójt Rapolas 
Plieskis. Pozostałych jedenastu osób partyzanci nie zdołali ująć, większość ofiar stano-
wili w związku z tym pozostali członkowie ich rodzin, głównie żony i dzieci oraz inni 
domownicy – dzierżawcy i służba. Ogółem na terenie wspomnianych trzech osad wojsko-
wych zostały zabite 42 osoby, co stanowi 63 proc. spośród 67 ustalonych ofiar cywilnych 
akcji odwetowej 5. Brygady AK.

Niepewna jest identyfikacja trzech kolejnych zaatakowanych rodzin (Petrasa Vinslo-
vasa, Adolfasa Barzdy i Povilasa Dzimidasa), zamieszkałych w Reputanach i sąsiedniej 
wsi Vymančiai. Były to rodziny przyjezdne, nie wiadomo jednak, czy miały związek 
z osadnictwem wojskowym, czy też nie. Łącznie zabitych tam zostało 12 osób, co stano-
wi 18 proc. ofiar cywilnych całej akcji.

Poza wyżej wymienionymi, partyzanci zaatakowali także rodzinę leśnika Edvardasa 
Rinkevičiusa (zabito przy tym 6 osób), zamieszkałą w miasteczku Dubinki, oraz rodzinę 
nauczyciela Vladasa Trimonisa we wsi Zajeziorce (dwie osoby poniosły smierć). Wraz 
z zabitymi na terenie osady wojskowej w Ołkunach członkami rodzin i domownikami 
leśnika Alfonsasa Rameiki (4 osoby) oraz wójta Rapolasa Plieskisa (3 osoby) tworzy to 
razem grupę 15 zabitych członków rodzin urzędników państwowych. Stanowi to łącznie 
22 proc. ogółu ofiar cywilnych tej akcji odwetowej.

Przy analizie składu grupy ofiar akcji odwetowej 5. Brygady AK szczególnie istot-
ne wydają się militarne powiązania znacznej części osób. Przede wszystkim osadnicy 
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wojskowi byli weteranami litewskiej armii z lat wojny o niepodległość. Kilku z nich po-
zostało później aktywnymi szaulisami (np. Stasys Gritė, Stasys Gylis i Alfonsas Staše-
lis) oraz uczestnikami litewskiego powstania czerwcowego z 1941 r. (Alfonsas Stašelis, 
leśnik Edvardas Rinkevičius, Mykolas Juzėnas, Juozas Pakalnis i jego syn Povilas Pa-
kalnis). W czasie okupacji niemieckiej część z tych osób wstąpiła na służbę do litew-
skich formacji na służbie Niemców: do miejscowej policji gminnej (Stasys Gylis), do 
litewskich batalionów policyjnych (prawdopodobnie Alfonsas Stašelis) oraz do lokalnej 
zbrojnej samoobrony litewskiej (np. Kazimierz Weryk, Mykolas Juzėnas i Juozas Pa-
kalnis). Jeden z zastrzelonych mężczyzn – Juozapas Maželis – był natomiast członkiem 
LVR. Wyżej wymienione przykłady nie dają pełnego obrazu zaangażowania opisywanej 
grupy w działalność wojskową, policyjną i paramilitarną, nie o wszystkich osobach uda-
ło się bowiem zgromadzić niezbędne informacje. Spośród wymienionych aktywistów 
zabite zostały w ramach odwetu partyzanckiego trzy osoby: były powstaniec Edvardas 
Rinkevičius, szaulis Kazimierz Weryk i były żołnierz LVR Juozapas Maželis.

Ogółem spośród osób zabitych 23 czerwca 1944 r. w grupach rodzinnych i domow-
niczych aż 62 ofiary (93 proc. ogółu zabitych wówczas cywilów) rozstrzelane zostały 
ewidentnie na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Grupę tę wyróżniało w większo-
ści napływowe pochodzenie gospodarzy. Przyjezdnymi byli wszyscy osadnicy wojskowi 
i część urzędników. Osadnicy w nieunikniony sposób tworzyli własne społeczności, ży-
jące w pewnej separacji od otoczenia. Naturalne powiązania tworzyły się przede wszyst-
kim na drodze małżeństw z miejscowymi kobietami. Powściągliwość lub też niechęć 
lokalnego otoczenia wobec osadników brały się przede wszystkim z faktu, że byli oni 
kolonistami, sprowadzonymi pomiędzy polskie wsie w celu wzmocnienia litewskie-
go stanu posiadania i zabezpieczania litewskich interesów narodowych na pograniczu 
z Polską. Sposób parcelacji dworów powodował, że trafiała do nich najcenniejsza część 
ziemi uprawnej, kosztem okolicznych, przeważnie polskich rolników, także zaintere-
sowanych udziałem w parcelacji. Musieli się oni zadowolić znacznie skromniejszymi 
przydziałami niższej kategorii gruntów. Od początku stawiało to osadników na pozycji 
faworytów litewskich władz, co musiało się przekładać na ich postrzeganie przez oko-
liczną ludność306.

Patrząc na powyższe zjawisko, nie sposób nie dostrzec jego uniwersalności. Podobne 
problemy w relacjach z miejscowym, białoruskim i ukraińskim, otoczeniem towarzyszyły 
także polskim osadnikom, szczególnie wojskowym, osiedlanym na wschodnich rubieżach 
kraju w okresie międzywojennym. Traktowani oni byli przez miejscowych jako ciało obce, 
stanowiące podporę narzuconej władzy państwowej. Spośród osadników rekrutowali się 
m.in. urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, lokalni działacze społeczni i polityczni, 
a także członkowie organizacji paramilitarnych, np. Związku Strzeleckiego. Miejscowi 
rolnicy odnosili się do nich z niechęcią, a niekiedy z otwartą nienawiścią307. Skutkowało 
to później, po 17 września 1939 r., napadami i aktami czynnej przemocy. Finałem było 
masowe wysiedlenie przez władze sowieckie i deportacja na wschód 10 lutego 1940 r. Po-
dobną nienawiść do osadników obserwować można współcześnie np. w Palestynie, gdzie 

306 R. Daniłowicz, Wojna domowa...
307 J.J. Milewski, Osadnicy wojskowi na Kresach, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 12, s. 44–45; 
J. Stobniak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945, Warszawa 2003.
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szeroko rozwinięte żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu jest jednym 
z podstawowych problemów politycznych w relacjach Izraela z miejscowymi Arabami.

Negatywny stosunek znacznej części dotychczasowych mieszkańców do przyjezd-
nych osadników w gminach Giedrojcie i Janiszki pogłębił się w czasie wojny. Wynikało 
to zapewne z czynnego udziału miejscowych szaulisów w mordowaniu ludności żydow-
skiej oraz z ich późniejszej kolaboracji z okupantem niemieckim, m.in. poprzez ochotni-
czą służbę w formacjach policyjnych.

Przykładem litewskiego osadnika wojskowego może być Stasys Gylis. Urodził się on 
31 marca 1896 r. w dworze Stefanowo w gm. Pobojsk w pow. wiłkomierskim. Był ab-
solwentem pobojskiej szkoły początkowej, a następnie uczniem gimnazjum w Mariam-
polu w latach 1912–1914. W czasie I wojny światowej pracował zawodowo, m.in. jako 
górnik w Niemczech (1916–1918). We wrześniu 1920 r. wstąpił ochotniczo do wojska 
litewskiego, służył w 1. Pułku Huzarów. Zdemobilizowany został w 1923 r., w stopniu 
plutonowego. W 1925 r. jako były wojskowy otrzymał działkę osadniczą (19 ha) na tere-
nie rozparcelowanego dworu Dubinki, gdzie osiadł wraz z rodziną. Jego żoną była Kostė 
(Konstancija) Birzgytė, z którą miał siedmioro dzieci.

W latach 1925–1927 Stasys Gylis należał do Związku Strzelców Litewskich. W czasie 
okupacji niemieckiej zajmował się ustalaniem norm kontyngentowych w gm. Giedrojcie. 
W 1943 r., w wieku 47 lat, wstąpił do litewskiej policji pomocniczej. Służył w stopniu 
sierżanta na gminnym posterunku w Giedrojciach. Uczestniczył m.in. w aresztowaniu 
mieszkańców oraz obławach na sowieckich partyzantów. W grudniu 1943 r. osobiście 
ujął dwóch żołnierzy Armii Czerwonej zbiegłych z niewoli niemieckiej. Na zlecenie pla-
cówki policji bezpieczeństwa w Wiłkomierzu prowadził także wywiad na temat areszto-
wanego Józefa Staszkiewicza, Polaka ze wsi Raznotołki koło Dubinek. Zaopiniował go 
jako aktywistę komunistycznego. Nic więc dziwnego, że Stasys Gylis wśród miejscowej 
ludności polskiej miał wyrobioną opinię gestapowca.

Rankiem 23 czerwca 1944 r. do jego domu, podobnie jak i do sąsiednich gospodarstw 
położonych w dubińskiej osadzie, przybył konny patrol 5. Brygady AK. Pod nieobec-
ność gospodarza partyzanci zastrzelili jego żonę i pięcioro dzieci, a także Bolesława 
Strumiłłę, który dzierżawił część ziemi i pomagał w prowadzeniu gospodarstwa. Z bli-
skich Stasysa Gylisa ocalała ranna córka Teresė i nieobecny wówczas dwudziestojedno-
letni syn Edvardas.

Stasys Gylis został aresztowany w Dubinkach 10 stycznia 1945 r. przez NKGB i uwię-
ziony w Wiłkomierzu. Za zdradę sowieckiej ojczyzny, m.in. za służbę w niemieckiej po-
licji, 13 marca 1945 r. przez Trybunał Wojskowy Wojsk NKWD LSRS w Wiłkomierzu 
został skazany na 17 lat katorgi oraz ograniczenie praw na 3 lata. Jego gospodarstwo 
w Dubinkach, wraz z całym majątkiem, zostało skonfiskowane. Karę odbywał w ła-
grach Workuty, w Republice Komi oraz w Dubrowłagu. Zwolniony w połowie grudnia 
1955 r.308, po powrocie na Litwę zamieszkał w Wiłkomierzu. Stasys Gylis został zrehabi-
litowany decyzją Sądu Najwyższego Republiki Litewskiej z 22 maja 1990 r.309

308 Być może to właśnie Stasys Gylis był osobą, którą spotkał w workuckich łagrach dowódca garnizonu AK miasta Wil-
na ppłk Władysław Zarzycki „Rojan”, „Radek”. Wspominał on mianowicie, że spotkał tam Litwina, którego żona i dzieci 
zostały zamordowane w czasie akcji odwetowej 5. Brygady AK na litewskim pograniczu (W. Zarzycki, Z Wilna do Wor-
kuty. Wspomnienia komendanta garnizonu okręgu wileńskiego AK, wstęp i oprac. P. Niwiński, Warszawa 2011, s. 48).
309 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-16853, Sprawa karna Stasysa Gylisa.
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Oprócz członków rodzin przyjezdnych osadników i urzędników litewskich w czerw-
cu 1944 r. z rąk partyzantów 5. Brygady AK zginęło też wiele osób pochodzenia miej-
scowego, m.in. współmałżonkowie osadników i ich powinowaci (np. żona leśnika Mika-
lina Rinkevičienė i jej brat Steponas Kerulis oraz żona osadnika Anna Górska), a także 
mieszkający wraz z nimi miejscowi dzierżawcy, służba i osoby przypadkowo u nich 
zastane przez partyzantów. Byli wśród nich m.in.: Rozalia Szymiańcowa (mieszkająca 
wraz z Rinkevičiusami w Dubinkach), Salomėja Zasčižinskienė (przypuszczalnie służą-
ca Plieskisów w Ołkunach), Bolesław Strumiłło (zamieszkały w gospodarstwie osadnika 
Stasysa Gylisa) oraz Józef Leśnikowski, który dzierżawił ziemię osadnika wojskowego 
Motiejusa Kalėdy w Dubinkach. Nasuwa się wniosek, że przynajmniej część tych osób 
została zabita przypadkowo, tj. w innych okolicznościach zapewne nie zostaliby oni 
uznani za samoistny cel. Ich śmierć była prawdopodobnie ubocznym skutkiem przyjętej 
przez partyzantów taktyki zabijania wszystkich mieszkańców zaatakowanych domów.

Przypadkowa była także śmierć miejscowego rolnika Józefa Jurewicza, zastrzelo-
nego przez partyzantów podczas nieoczekiwanego starcia z litewską policją koło Ku-
pryszek. W tym jednak przypadku było to następstwem dających się uzasadnić działań 
bojowych, w przeciwieństwie do akcji masowego rozstrzeliwania cywilów, mającej zna-
miona zbrodni wojennej.

Specyficzną kategorię ofiar stanowili czterej mężczyźni rozstrzelani przez partyzan-
tów 5. Brygady AK w początkowej i końcowej fazie akcji. Byli to Kazimierz Weryk, 
Juozapas Maželis, Piotr Wysocki i Czesław Weryk. Zostali oni ujęci i straceni indy-
widualnie, pomimo obecności innych członków ich rodzin, wobec których partyzan-
ci nie zastosowali żadnych represji310. Być może wpłynął na to fakt, że były to rodzi-
ny miejscowe. Łącznie ci czterej zabici stanowią 6 proc. spośród zidentyfikowanych 
67 cywilnych ofiar całej akcji.

Ekspedycja karna zgrupowania AK „Węgielnego”, nakazana przez komendanta 
Okręgu AK, miała swój specyficzny rys, odróżniający ją w dużym stopniu od akcji od-
wetowej 5. Brygady AK. Jak już wcześniej wspomniałem, podstawową różnicą było 
zindywidualizowane represjonowanie wybranych mężczyzn. Przypominało to zatem 
sposób zastrzelenia czterech wyżej wymienionych osób w trakcie akcji represyjnej 
5. Brygady AK. Podczas rajdu zgrupowania „Węgielnego” w żadnym przypadku nie 
zastosowano odpowiedzialności zbiorowej. Nie zabijano też żadnych kobiet i dzieci.

Porównując sposób wykonania obu akcji i doboru ofiar, postawić można tezę, że 
2. Zgrupowanie AK, wkraczając na Litwę, nie miało jasno zdefiniowanego celu, w prze-
ciwieństwie do 5. Brygady AK, która uderzyła głównie w mieszkańców osad wojsko-
wych. Partyzanci „Węgielnego” starali się, w drodze szeroko zakrojonej kontroli lud-
ności, wychwycić osoby podejrzane o współpracę z okupantem lub przynależność do 
litewskich formacji policyjnych i paramilitarnych. Nie znalazłszy jednak takich zbyt 
wielu, najwyraźniej pozbawili życia także przypadkowe osoby, np. Mateusza Życzkę 
stawiającego opór przy rekwizycji konia i niedosłyszącego osiemnastoletniego Justyna 

310 Kazimierz Weryk został zatrzymany wraz z ojcem Janem Werykiem, którego partyzanci zwolnili. Juozapasa Maže-
lisa zatrzymano natomiast i zastrzelono w obecności matki. Piotr Wysocki także zginął we własnym domu, w któ-
rym przebywali wówczas inni członkowie jego rodziny. Czesław Weryk jako jedyny został wyłuskany przez party-
zantów spośród uczestników pogrzebu Piotra Wysockiego i zastrzelony po odprowadzeniu na bok.
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Józefiańca ze wsi Graużynie. Brak bliższych danych nie pozwala odtworzyć przyczyn 
zastrzelenia kilku innych ludzi, zwłaszcza osiemnastoletniego Medarda Rackiela i szes-
nastoletniego Klemensasa Markauskasa. Już z racji samego wieku ostatnich trzech wy-
mienionych powątpiewać należy w jakąkolwiek ich aktywność polityczną lub militarną. 
Należy też wykluczyć, aby przed wojną należeli do LŠS lub brali udział w litewskim 
powstaniu w czerwcu 1941 r., gdyż mieli wówczas po 13–15 lat.

Argumentem świadczącym o przypadkowości doboru niektórych ofiar może być 
charakterystyczny przypadek Piotra Juchniewicza z folwarku Żejmy. Jego osoba nie za-
interesowała partyzantów 5. Brygady AK, przebywających u niego podczas akcji odwe-
towej 23 czerwca 1944 r. Natomiast kilka dni później został on zabity przez żołnierzy 
2. Zgrupowania AK. Według relacji świadka, decyzję o jego rozstrzelaniu podjęto do-
piero na miejscu311.

Jedynie w trzech przypadkach można domyślać się konkretnych powodów zastrze-
lenia poszczególnych osób. Dotyczy to zabójstwa urzędnika gminnego z Podbrzezia 
Jonasa Marcinkevičiusa, byłego szaulisa i funkcjonariusza policji granicznej Juozasa 
Šinkūnasa oraz leśnika Klemensasa Kekysa, czyli osób powiązanych z administracją 
okupacyjną lub uzbrojonymi służbami. W ostatnim przypadku zwraca uwagę fakt, że 
leśnika ujęto u litewskiego osadnika i szaulisa Kajetonasa Matkevičiusa w Kumańcach. 
Partyzanci nie zabili wówczas gospodarza, pomimo że był on partyzantem litewskim 
z 1941 r. i uczestnikiem masowego mordu na janiskich Żydach. Świadczyć to może albo 
o braku dostatecznego rozeznania partyzantów, albo o szczególnie ulgowym potrakto-
waniu Matkevičiusa.

W przeciwieństwie do akcji odwetowej 5. Brygady AK, której działania wobec miej-
scowej ludności cywilnej miały jawnie zbrodniczy charakter, trudno o równie jedno-
znaczną ocenę rajdu 2. Zgrupowania AK na terenie przedwojennej Republiki Litewskiej. 
Nie można wykluczyć, że część spośród trzynastu zabitych wówczas osób została po-
ciągnięta do odpowiedzialności za konkretne czyny przestępcze. Podkreślić jednak nale-
ży, że okoliczności takie nie są znane i że jest to założenie wyłącznie hipotetyczne. Trzy 
przypadki dokonanych wówczas zabójstw (Jonasa Marcinkevičiusa, Juozasa Šinkūnasa 
i Klemensasa Kekysa) wyglądają na zastosowanie represji wobec osób należących do 
kategorii uznanych za wrogie. Natomiast część pozostałych egzekucji może sprawiać 
wrażenie zabójstw nieuprawnionych, dokonanych przez partyzantów na przypadkowych 
osobach, w trakcie „filtrowania” miejscowej ludności. Na przykład gwałtowna reakcja 
partyzantów na opór stawiany przy rekwizycji przez Mateusza Życzkę, zakończona jego 
zabójstwem, wydaje się zachowaniem nieadekwatnym do sytuacji i nieznajdującym 
oparcia w obowiązujących procedurach. Postrzelenie prawdopodobnie Józefa Weryka 
przy próbie ucieczki można interpretować jako regulaminowe zachowanie eskorty wo-
bec zbiega, jego dobicie nie znajduje już jednak podobnego uzasadnienia.

Brak bliższej wiedzy o niektórych ofiarach, a zwłaszcza o ich aktywności w latach 
wojny, jak też nieznajomość motywów działania partyzantów ani treści rozkazów wy-
danych przez dowódców AK nie pozwalają na ocenę legalności wspomnianych wyżej 
kilkunastu zabójstw. Uniemożliwia to dokonanie ogólnej oceny ekspedycji karnej zgru-
powania „Węgielnego” na terenie Litwy. W tej sytuacji pozostaje jedynie formułowa-

311 C. Sawicz „Horski”, Moja wojna..., s. 7–8; Notatka z rozmowy z Czesławem Sawiczem, 31 VIII 2011 r.
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nie roboczych hipotez i próba ich weryfikacji w drodze dalszych badań. Zaproponować 
można np. pogląd, że ekspedycja karna 2. Zgrupowania AK była w ogólnych zarysach 
działaniem uprawnionym, w czasie którego pewni dowódcy i żołnierze mogli dopuścić 
się czynów przestępczych, polegających na nieuzasadnionym represjonowaniu przypad-
kowych osób, co być może stanowiło przekroczenie rozkazu wydanego przez komen-
danta okręgu.

Przy ustalaniu okoliczności ówczesnych wydarzeń istotne okazuje się naświetlenie 
lokalnych stosunków i wzajemnych relacji pomiędzy niektórymi osobami. Należy mieć 
na uwadze, że mieszkańcy gm. Janiszki powiązani byli licznymi więzami, m.in. rodzin-
nymi, sąsiedzkimi i koleżeńskimi. W niektórych przypadkach pozostawali też ze sobą 
skłóceni. Na podstawie dostępnych źródeł odtworzyć można sieć takich powiązań w ob-
rębie części grupy dotkniętej represjami ze strony AK w końcu czerwca 1944 r.

Rekonstrukcję rozpocząć można od Kazimierza Weryka, który jako pierwszy 
mieszkaniec gm. Janiszki został zastrzelony przez polskich partyzantów po południu 
22 czerwca 1944 r. To samo nazwisko nosili zabici kilka dni później Czesław Weryk 
(zabity 24 czerwca) i Józef Weryk (zabity 29 czerwca). Byli oni kuzynami i mieszkali 
w bliskim sąsiedztwie – Czesław Weryk po sąsiedzku z Józefem Werykiem w Stebulisz-
kach, a Kazimierz Weryk w nieodległej wsi Dzidziełówka312. Spośród nich Czesław We-
ryk utrzymywał bliskie kontakty koleżeńskie z Piotrem Wysockim z Zabeliny, zabitym 
w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK 23 czerwca 1944 r. To właśnie na jego pogrze-
bie Czesław Weryk został ujęty przez partyzantów. Natomiast rodzina Kazimierza Wery-
ka skoligacona była z Plieskisami, lokalną elitą litewską. Głową tej rodziny był Rapolas 
Plieskis, wieloletni naczelnik gm. Janiszki i lider miejscowego oddziału Związku Litew-
skich Narodowców313. Niewątpliwie był on najważniejszą ofiarą odwetu 5. Brygady AK 
na tym terenie. Zabity został w osadzie Ołkuny, wraz ze swoim synem Leonardasem. 
Najstarszy syn naczelnika, Alfonsas Plieskis, mieszkał wówczas we własnym gospodar-
stwie w Dzidziełówce. Jego żoną była siostra Kazimierza Weryka. Rodzina Plieskisów 
czynnie uczestniczyła w wydarzeniach, które rozegrały się latem 1941 r. Wybuch litew-
skiego powstania przywrócił Rapolasa Plieskisa na urząd naczelnika gminy. W lipcu 
współdziałał on z miejscowymi litewskimi partyzantami przy wymordowaniu janiskich 
Żydów, z racji swej funkcji zajmował się też później zajęciem pozostałych po nich nie-
ruchomości. Jako wieloletni naczelnik gminy uosabiał ciągłość litewskiej administracji, 
będąc jednocześnie w latach 1941–1944 urzędnikiem niemieckiej władzy okupacyjnej. 
Na szczeblu gminy decydowano o wielkości obowiązkowych dostaw, jakimi obciążano 
poszczególne gospodarstwa, oraz układano listy osób przeznaczonych do wywózki na 
roboty do Niemiec. Jak zauważa wybitny znawca historii Litwy: „Naczelnik gminy jako 
eksponent władzy okupanta był w dużym stopniu panem życia i śmierci przeciętnego 
obywatela”314.

Syn Rapolasa – Alfonsas Plieskis, jako przedwojenny szaulis wchodził w skład li-
tewskiego oddziału partyzanckiego zawiązanego w Janiszkach w końcu czerwca 1941 r. 
O świcie 29 czerwca 1944 r. do jego gospodarstwa w Dzidziełówce przybył pododdział 

312 Relacja Wandy Bankauskienė (siostry Józefa Weryka), 19 VI 2010 r.
313 S. Antanavičius, Prie demarkacijos linijos, „Vilnis”, 16 IV 1996.
314 P. Łossowski, Litwa..., s. 173.
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2. Zgrupowania AK. Ponieważ rodzina się ukryła, polscy partyzanci ograniczyli się do 
zdemolowania domostwa. Po lipcu 1944 r. Alfonsas dołączył do antysowieckiej party-
zantki litewskiej. Zginął wykryty przez Sowietów w leśnym bunkrze, w 1945 r.

Być może za sprawą szwagra – Alfonsasa Plieskisa – i jego ojca Rapolasa Kazimierz 
Weryk w 1943 r. wszedł w skład janiskiej grupy szaulisów oraz znalazł zatrudnienie jako 
kierownik punktu skupu mleka w Dzidziełówce. Także jego ojciec – Jan Weryk dzięki 
bliskim relacjom z Rapolasem Plieskisem zdobył posadę gminnego listonosza. 

Jako członek miejscowej bojówki szaulisowskiej Kazimierz Weryk zapisał się w pa-
mięci otoczenia m.in. udziałem w poszukiwaniach sowieckich partyzantów oraz w pa-
trolowaniu i blokadach dróg. Miał się przy tym dopuszczać, do spółki z kolegą, kradzie-
ży zboża u zatrzymywanych na drodze rolników, jeżdżących na targ do Malat. Łupy 
mieli później wymieniać na wódkę315. 

Postawę miejscowych szaulisów wobec polskich sąsiadów ilustruje zajście z począt-
ku 1944 r. W sąsiadujących z Dzidziełówką Kumańcach mieszkała rodzina Tomasze-
wiczów, która urządziła przyjęcie z okazji chrzcin córki Zofii. Bawiono się wówczas 
w licznym gronie krewnych i znajomych. W trakcie przyjęcia pojawili się Kazimierz 
Weryk i Mamert Łukaszewicz. Jako sąsiedzi zostali zaproszeni przez gospodarzy do 
stołu, wkrótce jednak wywołali awanturę, zbulwersowało ich bowiem śpiewanie na 
przyjęciu polskich pieśni. Zaprotestowali, próbując śpiewać pieśni litewskie, w końcu 
rozgorączkowany Kazimierz Weryk sięgnął po pistolet. Został jednak obezwładniony 
i rozbrojony przez gospodarza Aleksandra Tomaszewskiego i jego szwagra Antoniego 
Godlewskiego. Kazimierz Weryk z kolegą opuścili przyjęcie, ale – jak się okazało – nie 
na długo, sprowadzili bowiem wkrótce odsiecz okolicznych szaulisów, m.in. szwagra 
Weryka, Alfonsasa Plieskisa, i Juozasa Pakalnisa z Gorszwian. Sześciu uzbrojonych 
szaulisów wtargnęło do domu Tomaszewskich i rozpędziło biesiadujących Polaków. 
W tym czasie ktoś wystrzelił z karabinu. Gospodarz i jego szwagier zdołali uciec, zanim 
szaulisi spełnili głośno wypowiadane groźby śmierci. Później najeźdźcy rozsiedli się za 
stołami i uczcili „zwycięstwo” we własnym gronie316.

Wśród towarzyszy broni Kazimierza Weryka byli m.in. Juozas Pakalnis i Mykolas 
Juzėnas, litewscy osadnicy wojskowi z Gorszwian. Latem 1941 r. należeli oni do najak-
tywniejszych miejscowych powstańców. Brali udział w atakowaniu wycofujących się 
żołnierzy Armii Czerwonej, osobiście kilku zabili. W lipcu 1941 r. uczestniczyli z kolei 
w mordowaniu żydowskich mieszkańców Janiszek. Chodzili po domach i wyprowadza-
li z nich żydowskie rodziny. Konwojowali ofiary na miejsca egzekucji, a później uczest-
niczyli w ich rozstrzeliwaniu i dobijaniu rannych. Równie aktywnie zagarniali później 
dobytek zamordowanych. W październiku 1941 r. brali też udział w masowym mordzie 
na 3716 Żydach w lesie koło Nowych Święcian317. Juozas Pakalnis był także jednym 

315 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka, Protokół przesłuchania świadka Władysława Woj-
nowskiego, 9 VIII 1946 r., k. 44–44v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Giedrojcia, 10 VIII 1946 r., 
k. 47–48; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Tomaszewskiego, 10 VIII 1946 r., k. 49–49a.
316 Ibidem, Protokół przesłuchania Haliny Tomaszewskiej, 17 X 1945 r., k. 16–16v; ibidem, Protokół przesłuchania 
świadka Sylwestra Giedrojcia, 5 VII 1946 r., k. 38–38v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Bronisława Pokie-
tura, 5 VII 1946 r., k. 39–39v.
317 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44607/3, Sprawa karna Algirdasa Petronisa, Protokół przesłuchania świadka Juozasa Pa-
kalnisa, 26 II 1958 r., k. 111–111ap.
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z tych litewskich powstańców, którzy latem 1941 r. pobili Polaków domagających się 
prawa do używania swego ojczystego języka w janiskim kościele318. Rodziny obu szau-
lisów (ich żony i dzieci) stały się później ofiarami akcji odwetowej 5. Brygady AK 
w czerwcu 1944 r.

Znana powszechnie w lokalnym środowisku działalność miejscowych szaulisów mu-
siała pogłębiać negatywne nastawienie polskiego otoczenia do nich. Prawdopodobnie 
przełożyło się to w konsekwencji na wybór celów represji i przebieg odwetowych akcji 
polskiej partyzantki.

Poza ofiarami śmiertelnymi w wyniku opisywanych wzajemnych aktów polsko- 
-litewskiego odwetu z końca czerwca 1944 r. kilka osób zostało także rannych. Byli 
to: Józef Bałendo, ocalały z masowej egzekucji w Glinciszkach, Teresė Gilytė i nie-
znana z nazwiska służąca Stašelisów z Dubinkach oraz Aldona Rameikaitė z Ołkun. 
Wstrząs wywołany tragiczną śmiercią bliskich odbił się też na zdrowiu niektórych osób. 
„Czułam się, jakbym nie żyła” – wspominała pierwsze miesiące po stracie męża Stefa-
nija Žverelienė319. Trauma pozostawiła głębokie i trwałe rany w psychice wdowy Ony 
Lesnikauskienė, która przez pierwsze trzy lata po śmierci męża Józefa nie wstawała 
z łóżka320.

Na skutek śmierci mężów i ojców podcięte zostały korzenie ekonomiczne niektórych 
rodzin, część z nich skazana została na życie w ubóstwie. Na przykład sieroty po Wła-
dysławie Komarze trafiły do domu dziecka, gdyż ich samotna matka nie była w stanie 
zapewnić im środków utrzymania321.

Sprawcy

W świetle dostępnych źródeł, głównymi osobami odpowiedzialnymi na zbrodnie 
glinciską i dubińską jawią się dowódcy oddziałów, które dokonały tychże zbrodni – 
por. Petras Polekauskas i rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”. Rozkazy przez nich 
wydane zdeterminowały rozwój wypadków, co każe określać ich rolę jako sprawstwo 
kierownicze. Niezależnie od tego, odpowiadali też oni za całokształt działania swych 
podwładnych. W przypadku, gdy ci samowolnie dopuszczali się przestępstw, ponosili 
pośrednią odpowiedzialność za brak dyscypliny w oddziale.

Przypomnieć trzeba, jak szczególną pozycję w hierarchii wojskowej zajmuje dowód-
ca oddziału. Jego rozkazy z zasady muszą być ściśle wykonane, a ewentualny sprzeciw 

318 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9713/3, Sprawa karna Antanasa Mažeiki, Protokół przesłuchania świadka Antoniego Łu-
kaszewicza, 22 VIII 1945 r., k. 50–50v.
319 Relacja Stefanii Žverėlienė-Vokietienė (wdowy po Kazysie Žverelė), 19 VI 2010 r.
320 Relacja Eleny Dragūnenė (córki Józefa i Ony Leśnikowskich), 1 VII 2011 r.
321 Rodzeństwo Maria i Władysław Komarowie po ewakuacji z Wilna trafili pod opiekę sióstr urszulanek. Przez kil-
ka lat wychowywali się w prowadzonym przez nie domu dziecka w Otorowie koło Poznania. Władysław Komar 
(1940–1998) odziedziczył po rodzicach zamiłowanie do sportu, został wybitnym polskim lekkoatletą, wielokrotnym 
mistrzem i rekordzistą kraju oraz mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą. Moment triumfu na podium olimpijskim 
w Monachium w 1972 r. wspominał: „Sto tysięcy ludzi, kanclerz Schmidt i inne koronowane głowy, kompletna ci-
sza, raptem podnosi się batuta i zaczyna grać »Jeszcze Polska nie zginęła«! Hołd nie tylko dla mnie, hołd dla Pol-
ski, hołd dla mego nieżyjącego ojca” (W. Komar, Wszystko porąbane. Autobiograficzny wywiad-rzekę przeprowa-
dził Jan Lis, Katowice [1992], s. 172).

GLINCISZKI.indd   169 2/2/15   12:19:45 PM



170

grozi podkomendnym poważnymi konsekwencjami, do kary śmierci włącznie. Władza 
dowódcy opiera się też na autorytecie, jakim cieszy się on u podwładnych, oraz zaufaniu 
do słuszności jego poleceń. W istotny sposób wpływa to na realizację stawianych przez 
niego zadań. Z tego powodu wyjątkowa jest też odpowiedzialność prawna i moralna 
dowódcy za rozkazy wydawane podwładnym.

W krytycznych dniach 20–22 czerwca 1944 r. zarówno por. Petras Polekauskas, 
jak i rtm. Zygmunt Szendzielarz podejmowali decyzje samodzielnie, nie mając bezpo-
średniego kontaktu z przełożonymi. Dawało im to swobodę i niezależność w działaniu, 
ale jednocześnie zwiększało ryzyko popełnienia błędu, którego nie mogli skutecznie 
skorygować ich zwierzchnicy. W tym przypadku przyniosło to tragiczne konsekwen-
cje. Należy mieć na uwadze, że niezależność dowódców oddziałów partyzanckich od 
przełożonych była znacznie większa niż w przypadku formacji regularnych. Wynikało 
to z praktycznej konieczności długotrwałego działania bez kontaktu ze zwierzchnikami, 
co wyrabiało w dowódcach liniowych przyzwyczajenie do samodzielności i samowy-
starczalności. Im dłużej trwała taka sytuacja, tym głębiej utrwalały się te nawyki. Z cza-
sem mogło to skutkować łatwością w kontestowaniu bądź wręcz ignorowaniu instrukcji 
i rozkazów płynących od władz zwierzchnich. Zjawisko takie można zaliczyć do ty-
powych „chorób zawodowych” partyzanckich dowódców. W przypadku rtm. „Łupasz-
ki” jego staż jako dowódcy oddziału partyzanckiego wynosił w końcu czerwca 1944 r. 
ok. dziesięciu miesięcy, licząc od początku września 1943 r. Był to wystarczający czas, 
aby nabrał on cech typowego, samodzielnego dowódcy partyzanckiego, ze wszystkimi 
tego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami.

Biografie obu dowódców, a zwłaszcza ich przedwojenne kariery wojskowe są dość 
typowe i podobne do siebie322. Natomiast losy wojenne sugestywnie odzwierciedlają 
rozbieżne drogi, jakimi poszli wówczas Polacy i Litwini.

Zygmunt Szendzielarz i Petras Polekauskas byli rówieśnikami. Urodzili się w 1910 r. 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, podzielonej od przeszło wie-
ku pomiędzy zaborców. Szendzielarz przyszedł na świat 12 marca w Stryju, nieopodal 
Lwowa, w zaborze austriackim. Polekauskas urodził się natomiast dwa miesiące później, 
9 maja323, w Wiłkowyszkach w guberni suwalskiej Królestwa Polskiego jako poddany 
rosyjskiego cara. Ich dzieciństwo naznaczone było doświadczeniem światowej wojny, 
która gruntownie przeobraziła otaczający ich świat. W jej rezultacie stali się mieszkań-
cami niepodległych i skłóconych ze sobą krajów – Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki 
Litewskiej. Obaj przyszli dowódcy dorośli i ukształtowali się w okresie dwudziestole-

322 Podane informacje biograficzne dotyczące Petrasa Polekauskasa i Zygmunta Szendzielarza pochodzą głównie 
z następujących źródeł: CAW, AP 4099, Akta personalne Zygmunta Szendzielarza; D. Fikus, Pseudonim „Łupasz-
ka”...; P. Kozłowski, Jeden z wyklętych...; K. Krajewski, Ł. Łabuszewski, Zygmunt Szendzielarz [w:] Konspiracja 
i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 442–446; 
J. Malinowski, Szendzielarz Zygmunt [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 1, s. 194–196; Biogram Petrasa Polekau-
skasa [w:] Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 6, red. B. Kulnytė i in., Vilnius 2006, s. 146; Karininkų 
metraštis 1939 m., Kaunas 1939, s. 44, 127.
323 Datę urodzenia przyjęto na podstawie: Karininkų metraštis 1939 m..., s. 176. Odmienna data (9 V 1909 r.) podana 
została w biogramie Petrasa Polekauskasa opublikowanym w: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953..., s. 146. 
Jeszcze inną datę (20 IV 1908 r.) podał Petras Polekauskas przy uzyskiwaniu obywatelstwa amerykańskiego w 1959 r. 
(U.S. Naturalization Record Indexes, 1791–1992, http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=USnatindex_
awap&rank=1&new=1&MSAV=0&msT=1&gss=angs-d&gsln=Polekauskas&uidh=ec1&pcat=40&fh=2&h=74217
73&recoff=6).
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cia międzywojennego. Edukację gimnazjalną zakończyli w 1931 r., Petras Polekauskas 
w Mariampolu, a Zygmunt Szendzielarz w Stryju. Wybierając dalszą drogę życiową, 
obaj zdecydowali się na karierę zawodowych oficerów kawalerii, cieszących się wów-
czas znacznym prestiżem społecznym. Petras Polekauskas ukończył Szkołę Wojenną 
w Kownie i skierowany został do służby w 1. Pułku Huzarów im. Wielkiego Hetmana 
Litewskiego księcia Janusza Radziwiłła w Kownie. 31 grudnia 1937 r. został mianowany 
porucznikiem324. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie 
Witolda Wielkiego w Kownie. W maju 1940 r. przeniesiono go do 2. Pułku Ułanów im. 
Wielkiej Księżnej Litewskiej Biruty.

Zygmunt Szendzielarz uzyskał patent oficerski w 1934 r. jako absolwent Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Następnie przydzielony został do 4. Pułku Uła-
nów Zaniemeńskich w Wilnie. Pamiętać należy o szczególnych cechach charakteru, któ-
re wyrabiano i pielęgnowano u oficerów kawalerii, oraz specyficznym etosie panującym 
w tej grupie społecznej325. Pożądaną zaletą była m.in. zdolność błyskawicznego podej-
mowania decyzji w każdej sytuacji326. Z uwagi na cechy charakteru, osobowość oraz 
przyrodzone zamiłowanie do służby w siodle Zygmunt Szendzielarz wydawał się ucieleś-
nieniem rasowego kawalerzysty. Odnosił sukcesy w konkursach hippicznych (w 1937 r. 
zwyciężył w zawodach wojskowych w Białymstoku) i we władaniu białą bronią. Jego 
walory zostały docenione awansem do stopnia porucznika (ze starszeństwem z dniem 
19 marca 1938 r.327) i mianowaniem dowódcą szwadronu.

We wrześniu 1939 r. por. Zygmunt Szendzielarz wyruszył ze swoim pułkiem na woj-
nę z Niemcami. Za bohaterskie czyny odznaczony został Krzyżem Srebrnym (V klasy) 
Orderu Virtuti Militari. Po kampanii wrześniowej w połowie listopada 1939 r. powró-
cił do Wilna, gdzie kontynuował służbę wojskową w szeregach ZWZ-AK. Początkowo 
działał w tajnym kole kawalerzystów w Wilnie. Następnie, w latach 1941–1942, współ-
pracował z miejscową ekspozyturą wywiadu KG AK, której zadaniem było rozpozna-
nie niemieckiego frontu wschodniego. Zbudował siatkę zajmującą się m.in. obserwacją 
ruchu kolejowego na linii Wilno–Dyneburg328. Zdobyte dane przekazywane były alian-
tom na Zachodzie. Działalność wywiadowcza należała do najważniejszych elementów 
wkładu Polski w pokonanie III Rzeszy, okupiona została jednak znacznymi stratami 
w ludziach. Kilkakrotne wsypy i rozbicia siatek wywiadowczych przez niemieckie służ-
by bezpieczeństwa miały miejsce także na Wileńszczyźnie. Latem 1943 r. por. Zygmunt 
Szendzielarz został skierowany do partyzantki.

Planowa działalność partyzancka Armii Krajowej została uruchomiona wiosną 
1943 r., ze szczególnym naciskiem na rozwój tejże we wschodniej Polsce. Na Wileń-
szczyźnie pierwsza grupa partyzancka zawiązała się w marcu 1943 r., z oddolnej inicja-
tywy por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Po kilku miesiącach aktywności, polega-

324 Karininkų metraštis 1939 m..., s. 127.
325 Szerzej na ten temat zob. P. Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów Dru-
giej Rzeczpospolitej, Warszawa 2011.
326 Szerzej o kształceniu korpusu oficerskiego przedwojennej kawalerii WP zob. J.S. Tym, Kawaleria w operacji 
i w walce, Warszawa 2006. Czytamy tam np.: „Duch kawaleryjski w psychologii wojskowej nosi specjalne, odręb-
ne cechy. Jest to poniekąd duch bohaterskiej lekkomyślności” (s. 246). 
327 R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie..., s. 459.
328 Protokół przesłuchania Zygmunta Szendzielarza, Warszawa, 1 VII 1948 r. [w:] T. Łabuszewski, K. Krajewski, 
Od „Łupaszki” do „Młota”..., s. 229.
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jącej głównie na likwidowaniu posterunków żandarmerii niemieckiej i kolaboracyjnej 
policji białoruskiej, oddział ten w sierpniu 1943 r. osiągnął liczebność ok. 200 ludzi. 
Stałą bazę zbudowano w lasach nad jeziorem Narocz, obok silnego zgrupowania party-
zantki sowieckiej, z którą oddział AK nawiązał współpracę. W tym czasie oddział „Kmi-
cica” był jedynym tak dużym oddziałem partyzanckim AK w okręgu wileńskim329.

W sierpniu 1943 r. por. Zygmunt Szendzielarz otrzymał od Komendanta Okręgu 
AK rozkaz przejęcia dowództwa nad oddziałem „Kmicica” i przebazowania go poza 
zasięg partyzantki sowieckiej. Zanim jednak do tego doszło, oddział „Kmicica” został 
rozbrojony przez Sowietów, którzy rozstrzelali jego kadrę i dużą część partyzantów. 
Skutkiem tego we wrześniu 1943 r. por. „Łupaszko” zebrał pod swoją komendą jedynie 
kilkudziesięciu tych, którzy uniknęli rozbrojenia lub zbiegli z szeregów partyzantki ko-
munistycznej, do której ich siłą wcielono. Grupa por. „Łupaszki” kontynuowała walkę, 
tym razem także przeciwko partyzantce sowieckiej, rozrastając się liczebnie dzięki na-
pływowi ochotników. Zimą z 1943 na 1944 r. oddział otrzymał nazwę 5. Brygady Par-
tyzanckiej, zmienioną  w połowie 1944 r. na 5. Brygadę AK (ewentualnie 5. Brygadę 
Wileńską AK). Aż do wiosny 1944 r. brygada „Łupaszki” była największym oddziałem 
leśnym AK w okręgu.

Zygmunt Szendzielarz wykazywał duże zdolności organizacyjne i bojowe. 25 grud-
nia 1943 r. został awansowany do stopnia rotmistrza330. Autorytet u podwładnych zdo-
bywał także, dając przykłady osobistego męstwa w boju. 31 stycznia 1944 r. został ran-
ny podczas walki z Niemcami w Worzianach, gdy prowadził oddział do kontrataku331. 
W wyniku starcia rozbito niemiecką 1. kompanię 898. batalionu strzelców krajowych, 
która straciła 43 spośród 91 ludzi. Straty 5. Brygady AK wyniosły 20 poległych i kilku 
rannych332. Sława bojowa spowodowała, że rtm. „Łupaszko” stał się najbardziej znanym 
dowódcą polowym AK na Wileńszczyźnie. Z powodu znacznego rozrostu liczebnego 
w marcu 1944 r. wyodrębniono ze składu oddziału nową jednostkę – 4. Brygadę Par-
tyzancką „Narocz”, która do końca maja 1944 r. pozostawała pod ogólnym dowódz-
twem rtm. „Łupaszki”. Obie brygady wchodziły w skład zgrupowania oddziałów par-
tyzanckich Inspektoratu „Wir”, dowodzonego przez mjr. dypl. Mieczysława Potockiego 
„Węgielnego”. Terenem działania brygady rtm. „Łupaszki” była w tym okresie przede 
wszystkim południowa część przedwojennego pow. święciańskiego. Rozkazem zastęp-
cy komendanta okręgu ppłk. Lubosława Krzeszowskiego „Ludwika” z 31 maja 1944 r. 
5. Brygada AK została przeniesiona do 1. Zgrupowania AK, w wyniku czego przesunęła 
się na teren sąsiedniego Inspektoratu A (obejmującego przedwojenny pow. wileńsko- 
-trocki).

Brygada rtm. „Łupaszki”, podobnie jak pozostałe oddziały miejscowej polskiej par-
tyzantki, zwalczała także okupacyjną policję litewską na służbie niemieckiej. Podkreślić 
jednak trzeba, że rtm. Zygmunt Szendzielarz w swoim postępowaniu nie wykazywał 
szczególnych uprzedzeń wobec Litwinów. Warto w tym miejscu przytoczyć ultymatyw-
ne pismo, które skierował 28 stycznia 1944 r. do załogi litewskiego punktu ochronnego 

329 Szerzej zob. Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka Brygada Kmicica. Wileńszczyzna 1943, Bydgoszcz 1997.
330 Karta ewidencyjna Zygmunta Szendzielarza z kartoteki oficerów Komendy Okręgu AK-AKO Białystok, 1 IV 
1945 r. [w:] K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”..., s. 92.
331 AW I/153, k. 12, Relacja Lidii Eberle, 1985 r.
332 H. Piskunowicz, Bitwy 5. Brygady Wileńskiej AK..., s. 3–27.
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(którą stanowiła drużyna ze składu 5. kompanii 253. litewskiego batalionu policyjnego) 
w majątku Polany: „[...] Dotychczas uważaliśmy Was za ludzi wartościowych.

Na skutek wiadomości ostatnio otrzymanych, tj. nawiązanie kontaktu z bandami 
bolszewików, postanawiam: 1) o ile chcecie, to możecie przejść dobrowolnie na naszą 
stronę, ażeby wspólnie z nami współpracować w celu wyzwolenia ujarzmionych lu-
dów; 2) złożyć broń. Wykonanie wyżej wymienionych żądań musi nastąpić w terminie 
dwóch dni. Za życie Wasze w obydwu wyżej wymienionych punktach zaręczam słowem 
oficera.

W przeciwnym wypadku – posterunek Wasz w najbliższym czasie bezwzględnie zo-
stanie zlikwidowany”333.

List ten ukazuje ówczesną postawę rtm. „Łupaszki” wobec litewskich nieprzyjaciół. 
W piśmie padła propozycja wspólnej walki z wrogiem. Niewielki litewski pododdział 
był tolerowany na terenie operacyjnym 5. Brygady do czasu wykrycia planu jego przej-
ścia na stronę partyzantki sowieckiej. Przesłane ostrzeżenie zostało wkrótce przez żoł-
nierzy AK konsekwentnie zrealizowane. Następnego dnia, 29 stycznia 1944 r., w związ-
ku z przybyciem do majątku Polany kilkuosobowej grupy partyzantów sowieckich, 
pododdział 5. Brygady błyskawicznie zareagował, rozbrajając zarówno Litwinów, jak 
i Sowietów, przy czym partyzantów sowieckich odprowadzono na rozstrzelanie, a li-
tewskich policjantów po rozbrojeniu wypuszczono wolno, zgodnie z rutynową wówczas 
praktyką.

Warto o tym incydencie pamiętać, analizując późniejszą reakcję rtm. „Łupaszki” na 
zbrodnię w Glinciszkach. Powodem zmiany postępowania wobec Litwinów stały się 
dokonane przez nich bulwersujące akty przemocy wobec polskich cywilów.

Dramatycznym doświadczeniem dla rtm. Zygmunta Szendzielarza było aresztowanie 
go przez Niemców na początku kwietnia 1944 r. Stało się to przypadkowo, podczas jego 
odwiedzin u teściowej Wandy Swolkieniowej i córki Barbary, mieszkających na przed-
mieściach Wilna. „Łupaszko” trafił w ręce niemieckiej Służby Bezpieczeństwa w Kow-
nie. Traktowano go tam poprawnie i składano mu propozycje współpracy334. Po kilku 
tygodniach odzyskał wolność i ponownie objął dowodzenie nad swoim oddziałem335.

Partyzantka stała się dla rtm. Zygmunta Szendzielarza naturalną konsekwencją 
wcześniej dokonanego wyboru drogi życiowej – służby wojskowej dla ojczyzny. Życie 
prywatne, na które składało się m.in. nieudane małżeństwo336, zeszło na dalszy plan. 
W oddziale leśnym rtm. „Łupaszko” związał się z sanitariuszką Lidią Lwow „Lalą”. 
Pozostała ona jego towarzyszką życia aż do aresztowania w 1948 r.337

333 CAW, VIII.807.43.10, k. 307, Pismo rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do załogi punktu ochronnego 
w majątku Polany, dostarczone 28 I 1944 r.
334 AW I/153, k. 14–15, Relacja Lidii Eberle, 1985 r.
335 Zdaniem niektórych, rtm. „Łupaszko” zdołał wówczas uciec z rąk niemieckich (K. Krajewski, T. Łabuszewski, 
„Łupaszka”, „Młot”..., s. 89). Twierdzenie to wydaje się jednak mało prawdopodobne. Najpewniej Niemcy sami go 
zwolnili.
336 W styczniu 1939 r. por. Zygmunt Szendzielarz zawarł w Wilnie związek małżeński z Anną Swolkień. W listo-
padzie 1939 r. urodziła im się córka Barbara. Małżeństwo Szendzielarzów rozpadło się jesienią 1941 r. Anna Swol-
kień, jako łączniczka AK, została później zatrzymana na ulicy w Wilnie z kompromitującymi materiałami i aresz-
towana. Wywieziono ją do obozu koncentracyjnego w Prawieniszkach, a następnie do Niemiec. Została zastrzelona 
24 II 1945 r. w Wagenschwend (AW II/1147, Wspomnienia Wandy Szendzielarzowej, s. 1–4; Z.M. Grunt-Mejer, Par-
tyzancka Brygada Kmicica..., s. 48; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 88).
337 Ł. Modelski, Dziewczyny wojenne..., s. 262–281.
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Inaczej potoczyły się wojenne losy por. Petrasa Polekauskasa. W połowie 1940 r., 
wraz z całą armią litewską, biernie obserwował upadek państwa litewskiego i rozpo-
częcie sowieckiej okupacji. Tak jak inni jego towarzysze, został automatycznie wcielo-
ny najpierw do Ludowego Wojska Litewskiego, a wkrótce już bezpośrednio do Armii 
Czerwonej. W jej szeregach od września 1940 r. dowodził plutonem artylerii przeciw-
lotniczej w 26. pułku kawaleryjskim. Po agresji niemieckiej na ZSRR w czerwcu 1941 r. 
przeszedł na służbę w formacjach litewskich utworzonych u boku okupanta niemiec-
kiego. Od sierpnia 1941 r. dowodził jedną z kompanii batalionu grodzieńskiego (póź-
niejszego 15. batalionu), który przez następne trzy lata operował na Grodzieńszczyźnie, 
Nowogródczyźnie i Mińszczyźnie, zajmując się przeważnie ochroną linii kolejowych 
oraz zwalczaniem partyzantki sowieckiej338. Był to jeden z 25 batalionów policyjnych 
(Schutzmannschaftsbataillone) sformowanych z Litwinów w okresie okupacji niemiec- 
kiej. W ich skład wchodzili głównie byli żołnierze litewscy, którzy w czerwcu 1941 r. 
zdezerterowali z Armii Czerwonej, partyzanci litewscy i inni ochotnicy. Bataliony te 
w różnych okresach nosiły różne numery (1–15, 250–259) i nazwy, np. odbudowy, 
ochrony, samoobrony, policji porządkowej, służby pomocniczej policji. W kwietniu 
1944 r. otrzymały nazwę Litewskich Batalionów Policyjnych (Litauische Polizei Ba-
taillone). Zapewniały ochronę zaplecza niemieckiego frontu wschodniego, a podlegały 
miejscowemu dowódcy niemieckiej policji porządkowej. Wykorzystywane były tak-
że do eksterminacji Żydów. Według stanu z 1 marca 1944 r., w formacjach tego typu 
służyło łącznie ok. 8 tys. funkcjonariuszy339. Oprócz tego Niemcy sformowali także 
m.in.: 6 litewskich batalionów inżynieryjnych, 13 batalionów Litewskich Oddziałów 
Lokalnych (LVR, o numerach 263–265 i 301–310), a po likwidacji tych ostatnich – dwa 
pułki Oddziałów Obrony Ojczyzny (Tėvynės Apsaugos Rinktinė – TAR). Na skutek 
bojkotu ze strony Litwinów nie udało się natomiast Niemcom powołać litewskiego 
legionu SS.

Oprócz zwartych oddziałów policyjnych i wojskowych na terenie Generalnego Ko-
misariatu Litwy w czasie okupacji niemieckiej funkcjonowały także inne formacje po-
licyjne złożone z Litwinów: policja bezpieczeństwa i kryminalna, policja porządkowa 
(obsadzająca posterunki w miastach, powiatach i gminach, w której na początku stycznia 
1944 służyło ogółem 5734 funkcjonariuszy340), policja kolejowa, straż więzienna itp. 
Łącznie w latach 1941–1945 w różnych kolaboranckich formacjach zbrojnych u boku 
III Rzeszy służyło kilkadziesiąt tysięcy Litwinów341.

Nie wiadomo, jak długo trwała służba por. Petrasa Polekauskasa w batalionie gro-
dzieńskim. Z zachowanych dokumentów wynika, że w kwietniu 1944 r. pełnił on już 
funkcję dowódcy kompanii w jednostce szkoleniowej w Kownie. Wkrótce zaś objął 
dowodzenie nad 3. kompanią 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego. 

338 Błędnie wymieniony w spisie imiennym oddziału jako por. Petras Polikauskas (LCVA, F. R-660, Ap. 2, B. 3, 
k. 38.); A. Bubnys, Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941–1944 m.), „Genocidas ir Rezistencija” 2007, nr 1, 
s. 69–79.
339 Idem, Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai (1941–1944), „Genocidas ir Rezistencija” 2008, nr 1; idem, 
Lithuanian Police Battalions and the Holocaust (1941–1943), s. 18–19, http://www.komisija.lt/Files/www.komisi-
ja.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/Instituciju,%20asmenu%20vaidmuo/Bubnys.%20Batalionai/ENG/Re-
search%20by%20A.Bubnys%20(english).pdf (dostęp 31 III 2014).
340 Ibidem.
341 Szerzej na ten temat w: P. Stankeras, Lietuvių policija...
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W czerwcu 1944 r. por. Petras Polekauskas przybył na czele tej kompanii do Podbrzezia 
i przejął umocniony punkt oporu po 1. kompanii 253. litewskiego batalionu policyjnego 
oraz odpowiedzialność za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.

Los sprawił, że drogi obu kawalerzystów, por. Petrasa Polekauskasa i rtm. Zygmunta 
Szendzielarza, zbiegły się w końcu czerwca 1944 r., w związku z wydarzeniami w Glin-
ciszkach.

Nakazując represje wobec wrogiej ludności cywilnej, zarówno por. Petras Polekau-
skas, jak i rtm. Zygmunt Szendzielarz kierowali się najprawdopodobniej pragnieniem 
wzięcia odwetu za swych zabitych rodaków. Na ich postępowanie istotny wpływ miały 
zapewne silne emocje, wywołane okolicznościami. Litewski dowódca wydał zbrodniczy 
rozkaz niemal bezpośrednio po naocznym zapoznaniu się ze skutkami ataku polskich 
partyzantów na swój patrol, widząc zabitych i rannych podwładnych.

Działanie rtm. Zygmunta Szendzielarza było natomiast motywowane wiadomością 
o rozstrzelaniu polskich mieszkańców Glinciszek. Należy w tym miejscu dokonać wy-
raźnego rozróżnienia pomiędzy obiema sytuacjami. Decyzja dowódcy litewskiej kom-
panii została podjęta w reakcji na straty poniesione przez jego oddział w potyczce z par-
tyzantami, natomiast działania „Łupaszki” były spowodowane zbrodnią na bezbronnych 
cywilach. Nie można w związku z tym stawiać znaku równości pomiędzy tymi okolicz-
nościami. Inaczej należy postrzegać działania por. Petrasa Polekauskasa, a inaczej rtm. 
Zygmunta Szendzielarza. Litewski dowódca jako pierwszy w tej sekwencji wydarzeń 
złamał zasadę nietykalności cywilów, co sprowokowało partyzantów do równie brutal-
nego odwetu. Podkreślić trzeba, że podobny w skutkach odruch rtm. „Łupaszki” nie był 
działaniem samoistnym, tylko reakcją na zbrodnię litewską. Należy założyć, że gdyby 
nie doszło do mordu w Glinciszkach, dowódca 5. Brygady AK nie podjąłby decyzji 
o zaatakowaniu litewskich cywilów.

Obaj dowódcy, jako przedwojenni oficerowie zawodowi, musieli doskonale zdawać 
sobie sprawę, że zabijanie niewinnej ludności cywilnej, a zwłaszcza kobiet i dzieci, jest 
jaskrawym pogwałceniem praw i zwyczajów wojennych i stanowi zbrodnię wojenną.

Okoliczności wskazują, że podejmując decyzję o rozstrzelaniu polskich cywilów, 
por. Petras Polekauskas mógł się kierować wprowadzoną przez Niemców drakońską 
zasadą zbiorowej odpowiedzialności miejscowej ludności za zamachy skierowane prze-
ciwko okupantowi342. W taki też sposób naświetliła działanie por. Petrasa Polekauska-
sa ówczesna litewska prasa konspiracyjna343. Bez wątpienia jednak litewski dowódca, 
zwłaszcza jako przedwojenny student prawa, musiał być świadom jawnie zbrodniczego 
charakteru swego czynu w świetle prawa wojennego i ogólnych zasad moralnych.

Istotny wpływ na decyzję por. Petrasa Polekauskasa z 20 czerwca 1944 r. mogło mieć 
wydarzenie, które rozegrało się kilkanaście dni wcześniej we wsi Pirciupie w Puszczy 

342 Zbrodnicza praktyka stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej została sformułowana 
przed atakiem Niemiec na ZSRR. W Zarządzeniu w sprawie sprawowania sądownictwa wojennego na obszarze „Bar-
barossa” i w sprawie szczególnych przedsięwzięć wojsk z 13 V 1941 r. nakazano: „Przeciw miejscowościom, z któ-
rych podstępnie lub wiarołomnie wojsko zostało zaatakowane, należy niezwłocznie za zarządzenie oficera zajmują-
cego stanowisko równe co najmniej dowódcy batalionu przeprowadzić zbiorowe akcje przymusu, jeśli okoliczności 
nie pozwalają na szybkie ustalenie poszczególnych sprawców” (cyt. za: Rok 1944 na Wileńszczyźnie..., s. 259).
343 Prieš akis sunkūs egzaminai..., s. 1–3: „Dowódca kompanii, postępując zgodnie z rozkazami żandarmerii nie- 
mieckiej, nakazującymi rozstrzeliwanie i niszczenie nie tylko ludzi, ale i miejscowości, w których pojawili się uzbro-
jeni partyzanci, rozkazał zastrzelić przestępców”.
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Rudnickiej. W odwecie za zabicie przez sowieckich partyzantów sześciu funkcjonariu-
szy 3. batalionu 16. pułku policyjnego SS oddział niemiecki 3 czerwca 1944 r. spalił 
całą wieś i wymordował jej 119 mieszkańców344. Podobny charakter miała zbrodnia na 
Polakach w pow. święciańskim w maju 1942 r.345 Powyższe metody działania wpisywały 
się w zbrodniczą praktykę niemieckiego okupanta, stosowaną na zajętych terenach Eu-
ropy346. Nie przypadkiem w odpowiedzi na rzeź w Glinciszkach polska prasa podziemna 
nazwała działanie Litwinów „małpowaniem niecnych okrucieństw hitlerowskich”, a ich 
sprawców „bezmyślnymi niemieckimi naśladowcami i pomocnikami”347.

Akcji represyjnej kompanii por. Petrasa Polekauskasa w Glinciszkach nie zaakcep-
towały władze niemieckie. Litewski dowódca i grupa jego podwładnych zostali areszto-
wani 21 czerwca 1944 r., postawieni przed niemieckim sądem i skazani348. Nie są znane 
konkretne zarzuty, jakie postawiono wówczas por. Polekauskasowi. Prawdopodobnie 
dotyczyły zabójstwa pracowników aparatu okupacyjnego, przede wszystkim Władysła-
wa Komara – kierownika grupy majątków rolnych LO, jak też pracownika administracji 
Józefa Konecznego i rodzin pracowników upaństwowionego majątku Glinciszki. Mo-
gło to zostać uznane za działanie przynoszące uszczerbek niemieckiej gospodarce. Być 
może w grę wchodziło przekroczenie kompetencji przez litewskiego dowódcę, który 
dla przeprowadzenia akcji represyjnej powinien był uzyskać akceptację zwierzchnich 
władz niemieckich. Zabójstwo Władysława Komara miało poważny kontekst politycz-
ny, uderzało bowiem w niemieckie plany pozyskania do współpracy miejscowego spo-
łeczeństwa polskiego. Obniżało też autorytet okupacyjnej administracji. Na ukaranie 
sprawców zbrodni glinciskiej mogły naciskać cywilne władze niemieckie, a zwłaszcza 
komisarz okręgowy i kierownik LO.

Według rozpowszechnionej opinii, dowodzący akcją represyjną w Glinciszkach 
por. Polekauskas miał być wkrótce rozstrzelany przez Niemców. Przez niektórych zo-
stał „uśmiercony” już podczas ekshumacji ofiar zbrodni, przeprowadzonej 26 czerwca 
1944 r.349 Podstawą przypuszczeń o jego śmierci była przede wszystkim wiedza o od-

344 M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944..., s. 149.
345 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 308–309; M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., s. 73–74.
346 Do najbardziej znanych niemieckich zbrodni wojennych popełnionych w związku ze stosowaniem zasady od-
wetu na ludności cywilnej za akcje podziemia należała masakra we francuskim miasteczku Oradour-sur-Glane, do-
konana 10 VI 1944 r. przez pododdział 2. Dywizji Pancernej SS „Das Reich”. W odwecie za uprowadzenie nie-
mieckiego oficera żołnierze Waffen SS zamordowali wówczas 642 mieszkańców. Podobną skalę miała pacyfikacja 
wsi Huta Pieniacka w woj. tarnopolskim, przeprowadzona 28 II 1944 r. z rozkazu niemieckiego przez Ukraińców 
z 4. pułku policji SS, przy współpracy z oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii. W odwecie za zabicie przez miej-
scową polską samoobronę dwóch ukraińskich żołnierzy oddziały ukraińskie spaliły wieś, mordując 600–800 miesz-
kańców (G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, 
s. 260–265).
347 Bestialska zbrodnia Litwinów w Glinciszkach..., s. 3.
348 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Prieš akis sunkūs 
egzaminai..., s. 2. 
349 Prawdopodobnie pierwsza wzmianka na ten temat ukazała się w 1989 r. w artykule Jarosława Wołkonowskie-
go Glinciszki 1944, a oparta była na relacji Henryka Konecznego, syna zamordowanych w Glinciszkach nauczycieli 
(J. Wołkonowski, Glinciszki 1944, „Nasza Gazeta” 1989, nr 3). Swoją wiedzę Henryk Koneczny czerpał z opowie-
ści wuja, Józefa Dawlidowicza, uczestniczącego w ekshumacji w Glinciszkach. Jednakże w zeznaniach Dawlidowi-
cza złożonych w powojennym śledztwie brak jest jakiejkolwiek wzmianki o takim incydencie. Inni świadkowie eks-
humacji również o tym nie wspominali w swoich zeznaniach (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania 
świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 32–33; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka 
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daniu go pod Sąd SS i Policji w Wilnie oraz doniesienie litewskiej prasy konspiracyj-
nej o skazaniu go na karę śmierci350. W rzeczywistości jednak por. Petras Polekauskas 
przeżył wojnę. Znalazł się w Niemczech, gdzie przebywał do 1951 r., dzieląc los dzie-
siątków tysięcy uchodźców z Litwy351. 18 lutego 1951 r. wypłynął z portu Bremerha-
ven na pokładzie statku USNS „General Harry Taylor”, wśród rzeszy podobnych mu 
emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej. 3 marca dotarł do Nowego Jorku i osiadł 
na stałe w Hartford w stanie Connecticut352. Obywatelstwo amerykańskie otrzymał 
10 kwietnia 1959 r.353 Ożenił się z Heleną Leve (Alena Levytė), pochodzącą także z Li-
twy. Prowadził prywatny biznes, udzielał się też w Związku Litewskich Weteranów 
Wojennych (Lietuvių karių veteranų sąjunga – LKVS) „Ramovė”. Zmarł 12 kwietnia 
1965 r. w Middletown w stanie Connecticut354.

Inaczej potoczyły się koleje losu rtm. Zygmunta Szendzielarza. Dwa tygodnie po 
akcji odwetowej na Litwie, 7 lipca 1944 r., poprowadził on 5. Brygadę AK na zachód, 
odchodząc spod Wilna wobec zbliżającej się ofensywy Armii Czerwonej.

W styczniu 1944 r. otrzymał od komendanta okręgu „Wilka” ustną obietnicę wyco-
fania oddziału na zachód z powodu dotychczasowego zaangażowania w walki z par-
tyzantką sowiecką355. Jednak na początku lipca 1944 r. sytuacja wojenna i plany dzia-
łań AK były już inne. Na odprawie 12 czerwca 1944 r. w Warszawie ppłk Aleksander 
Krzyżanowski „Wilk” został mianowany komendantem połączonych okręgów AK Wil-

Józefa Dawlidowicza, 5 VII 1971 r., k. 461–462; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Wincentego Jeleńskie-
go, lipiec 1971 r., k. 463–464; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 
21 VII 1971 r., k. 465–466). Pomimo tego informacja o rozstrzelaniu litewskiego dowódcy w Glinciszkach powielona 
została w innych publikacjach (np. T. Szynkowski, Matko nasza..., s. 44: „Dowódca samoobrony odmówił wykonania 
rozkazu [rozkopania dołu i ekshumowania ofiar mordu], co go kosztowało życie – dostał kulkę w łeb”; A. Ivaskevi-
cius, Litwini i Polacy...: „Niemcy aresztowali organizatorów zbrodni, przywieźli ich do Glinciszek i rozstrzelali”).
350 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Prieš akis 
sunkūs egzaminai..., s. 2; R. Zizas, Lietuvių savisaugos..., s. 314; A. Bubnys, Stosunki litewsko-polskie..., s. 131; 
L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 442). Błędną informację o rozstrzelaniu por. Petrasa Polekauskasa 
przez Niemców przekazało Prokuraturze Dzielnicowej Rejonu Wileńskiego, prowadzącej w latach 1998–1999 postę-
powanie w sprawie zbrodni w Glinciszkach, Litewskie Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców 
Litwy, co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniu tej prokuratury z 29 I 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy 
karnej (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, k. 315). Wersja o rozstrzelaniu por. Polekauskasa przytoczona została również 
w 2005 r. przez litewskiego polityka Vytautasa Landsbergisa (M. Narbutt, Zbrodnie przeciw ludzkości nie zapomnia-
ne, „Rzeczpospolita” 23 VIII 1995, http://new-arch.rp.pl/artykul/65295.html, dostęp 31 III 2014).
351 Według danych z końca 1946 r., na terenie Niemiec przebywało ok. 59 tys. obywateli litewskich (S.M. Czerwon-
naja, Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej. Zmieniające się granice etnicznej 
enklawy, Toruń 2008, s. 53).
352 New York Passenger Lists, 1820–1957, http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?rank=1&new=1&MSAV=0&
msT=1&gss=angs-g&gsln=Polekauskas&uidh=ec1&pcat=ROOT_CATEGORY&h=3026726205&recoff=9&db=n
ypl&indiv=1. 
353 Jako Peter Polekauskas, ur. 20 IV 1908 r. (U.S. Naturalization Record Indexes, 1791–1992, http://search.ances-
try.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=USnatindex_awap&rank=1&new=1&MSA V=0&msT=1&gss=angs-d&gsln=
Polekauskas&uidh=ec1&pcat=40&fh=2&h=7421773&recoff=6).
354 Connecticut Death Index, 1949–2001, http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?rank=1&new=1&MSAV=0&m
sT=1&gss=angs-g&gsln=Polekauskas&uidh=ec1&pcat=ROOT_CATEGORY&h=378798&recoff=8&db=ct1949-
96&indiv=1. Według innych źródeł, zmarł w Hartford 19 IV 1965 r. (Biogram Petrasa Polekauskasa [w:] Lietuvos 
kariuomenės karininkai 1918–1953..., s. 146).
355 Meldunek dowódcy 5. Brygady AK rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do Komendanta Okręgu AK Bia-
łystok ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, 28 VIII 1944 r. [w:] T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łu-
paszki” do „Młota”..., s. 63; SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 16–17.
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no i Nowogródek. Dowódca AK gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” zaakceptował 
też proponowany przez ppłk. „Wilka” plan samodzielnego opanowania Wilna przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej356. Do wykonania tego ambitnego zadania, oznaczo-
nego kryptonimem „Ostra Brama”, niezbędne stało się użycie wszystkich dostępnych 
sił i środków. W tej sytuacji rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, na mocy rozkazu 
operacyjnego nr 1 ppłk. „Wilka” z 26 czerwca 1944 r., został wyznaczony na dowódcę 
Zgrupowania Bojowego nr 5, złożonego z 4. i 5. Brygady AK. Zadaniem zgrupowania 
było zaatakowanie Wilna od strony dzielnicy Zwierzyniec357. Zgodnie z planem akcji, 
5. Brygada AK przesunęła się w wyznaczony rejon, do wsi Suderwa koło Wilna, skąd 
miała wyruszyć do walki o miasto. Ostatecznie jednak rtm. „Łupaszko” Wilna nie za-
atakował i odmaszerował ze swoją brygadą na teren województwa białostockiego358. 
Podobno na mocy decyzji „Wilka” za uchylenie się od udziału w bitwie miał być pozba-
wiony dowództwa nad oddziałem i oddany pod sąd polowy359.

To odejście poza teren okręgu, poza bezpośrednimi skutkami, jakie wywarło na prze-
bieg akcji „Ostra Brama”, negatywnie wpłynęło także na potencjalną możliwość wyjaś-
nienia i rozliczenia akcji odwetowej na Litwie przez lokalne władze AK360.

356 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 450–451.
357 S. Steckiewicz, Przyczynki do historiografii powstania wileńskiego 1944 roku, „Wileński Przekaz” 1995, 
suplement nr 8, s. 19–20. Szerzej na temat akcji „Ostra Brama” zob. m.in.: J. Erdman, Droga do Ostrej Bramy, 
Londyn 1984; R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK...; M. Potocki („Kamień”, „Węgielny”), Między Dźwiną 
a Wilią, s. 93–112.
358 Okoliczności odejścia na zachód następująco wspominały osoby znajdujące się wówczas w bliskim otoczeniu 
rtm. „Łupaszki” – por. Wiktor Wiącek „Rakoczy”: „Rtm. »Łupaszka«, który taką sytuację [otrzymanie rozkazu ata-
ku na Wilno, w związku ze zbliżającą się ofensywą sowiecką] przewidywał już od kilku miesięcy, a znając bolsze-
wików, nie chciał się z nimi zetknąć z chwilą ich zwycięstwa, jeszcze w styczniu prosił dowódcę okręgu o wycofa-
nie go z Wileńszczyzny w razie wytworzenia się podobnej sytuacji i otrzymał od gen. »Wilka« ustne zapewnienie 
co do tego – tym razem znów wznowił prośbę, lecz ani od gen. »Wilka«, ani od mjr. »Węgielnego« nie otrzymał od-
powiedzi. Wobec tego, jeszcze dnia 22 czerwca [sic!], tj. przed otrzymaniem formalnego rozkazu do »boju o Wil-
no«, wycofał się z Brygadą na zachód od Wilna” (SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów..., s. 16–17); 
sanitariuszka Lidia Lwow „Lala”: „I myśmy wtedy pomaszerowali w kierunku Wilna i zatrzymaliśmy się w Su-
derwie, dlatego że »Łupaszko« dostał rozkaz, tak jak inne brygady, wzięcia udziału w tej akcji (»Ostra Brama«). 
Czekaliśmy tam parę dni. Wiedzieliśmy, że »Łupaszko« postanowił nie brać udziału, wcześniej było postanowione, 
że w razie zbliżenia się frontu nasza brygada będzie się wycofywała z uwagi na to, że stoczyliśmy tyle walk z par-
tyzantką radziecką” (AW I/153, k, 17, Relacja Lidii Eberle, 1985 r.); łączniczka Regina Mordas vel Żylińska „Re-
gina”: „W tym czasie jechałam do »Wilka«, by przypomnieć mu swoje przyrzeczenie dane »Łupaszce«, że wycofa 
go, z chwilą zbliżania się wojsk radzieckich, w Warszawskie. »Wilk« jednak nie dał »Łupaszce« to, co mu obiecał, 
i kazał mu, tak jak innym dowódcom, skoncentrować się w okolicy Wilna i przygotować się do walki o wyzwole-
nie miasta. »Łupaszko« tegoż rozkazu nie wykonał, rozpoczynając forsowny marsz na tyłach niemieckich w stro-
nę Prus Wschodnich” (AIPN, 0259/436, Olechnowicz Antoni, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Reginy Żyliń-
skiej, Szczecin, 27 VII 1949 r., k. 107). Szerzej o sprawie zob. też: D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 101–105; 
K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 16–20; R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK..., 
s. 144–145, 154–155; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 156–166; J. Wołkonowski, Okręg 
Wileński..., s. 270.
359 AIPN Wr, 221/145, Relacja por. Jana Drozdowicza „Gerwazego” (zastępcy dowódcy i szefa sztabu 2. Zgrupo-
wania AK), 23 III 1967 r., k. 103–105: „»Łupaszko« miał być zdjęty, taki był rozkaz »Wilka«, i postawiony przed 
sąd polowy. Dalsze konsekwencje po zakończeniu działań wojennych”.
360 Jak ujął to jeden z byłych oficerów sądowych wileńskiej AK: „Sytuacja historyczna, w której się wówczas 
znajdowaliśmy, nie pozwoliła Komendzie Okręgu na wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do tego oddziału. 
A konsekwencje byłyby bardzo surowe, albowiem taki czyn bez względu na poprzedzające go okoliczności był 
niedopuszczalny w Okręgu Wileńskim AK” (Wypowiedź Romana Koraba-Żebryka [w:] D. Duczyński, Mundur nie- 
miecki hańbił Litwina...).

GLINCISZKI.indd   178 2/2/15   12:19:46 PM



179

Na skutek szybkiego tempa ofensywy Armii Czerwonej brygada znalazła się na ty-
łach sowieckiego frontu. Wobec wyraźnego zamiaru rozbrojenia jednostki przez Sowie-
tów rtm. Zygmunt Szendzielarz rozformował swój oddział 23 lipca 1944 r. w lasach 
na północny wschód od Grodna. Wydał przy tym partyzantom dyspozycję przebijania 
się na zachód małymi grupami. Znaczna część brygady, w tym cała kawaleria, została 
rozbrojona przez Sowietów i wywieziona później do Kaługi, wraz z większością roz-
brojonych pod Wilnem żołnierzy AK. Tam partyzanci zostali przymusowo wcieleni do 
361. zapasowego pułku strzeleckiego Armii Czerwonej. Zwolniono ich do Polski do-
piero w styczniu 1946 r. Pozostali partyzanci „Łupaszki” albo powrócili do domów, 
albo kontynuowali walkę zbrojną przeciwko nowemu okupantowi na Wileńszczyźnie 
i Białostocczyźnie.

Rotmistrz Zygmunt Szendzielarz konsekwentnie podążał drogą walki zbrojnej o nie-
podległość Polski. Działał w konspiracji i dowodził zgrupowaniem niepodległościowej 
partyzantki antykomunistycznej (5. i 6. Brygadą Wileńską) w północno-wschodniej Pol-
sce. Jego kadrę stanowili w znacznej części podkomendni „Łupaszki” z Wileńszczy-
zny. Z dniem 11 listopada 1944 r. awansował do stopnia majora. Podporządkowany 
był rozkazom najpierw komendanta Okręgu Białystok AK-AKO (w latach 1944–1945), 
a następnie ewakuowanemu z Wilna komendantowi Okręgu Wileńskiego AK (w latach 
1945–1948). Po aresztowanym przez Sowietów ppłk. „Wilku” oraz dwóch jego następ-
cach, których spotkał ten sam los, funkcję tę w latach 1945–1948 sprawował mjr/ppłk 
Antoni Olechnowicz „Pohorecki”. Wcześniej, w czerwcu 1944 r., był on bezpośrednim 
przełożonym rtm. „Łupaszki” jako dowódca 1. Zgrupowania AK.

Od wiosny 1947 r. mjr Zygmunt Szendzielarz ukrywał się w różnych miejscach 
w Polsce, wraz z Lidią Lwow „Lalą”. Obydwoje zostali aresztowani przez funkcjo-
nariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 30 czerwca 1948 r. w Osielcu na 
Podhalu. Po długotrwałym śledztwie i pokazowym procesie przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie mjr „Łupaszko” 2 listopada 1950 r. został skazany na karę 
śmierci. Oskarżenie obejmowało walkę prowadzoną „na rękę władzy państwa nie-
mieckiego” przeciwko partyzantce sowieckiej na Wileńszczyźnie w latach 1943–1944 
oraz walkę przeciwko władzom komunistycznym na terenie powojennej Polski w la-
tach 1944–1948361. Stracony został w więzieniu na Mokotowie w Warszawie 8 lutego 
1951 r.362

Bezpośrednimi wykonawcami zbrodni glinciskiej i dubińskiej byli podwładni por. 
Petrasa Polekauskasa i rtm. Zygmunta Szendzielarza. O ile w Glinciszkach i Podbrzeziu 
litewski dowódca osobiście kierował przebiegiem akcji363, o tyle dowódca 5. Brygady 
AK scedował realizację zadań na dowódców pododdziałów, przede wszystkim na por. 
Wiktora Wiącka „Rakoczego” (swego zastępcę) i wchm. Antoniego Rymszę „Maksa”, 

361 Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie Antoniego Olechnowicza, Henryka Borowskie-
go, Zygmunta Szendzielarza, Lucjana Minkiewicza, Wandy Minkiewicz i Lidii Lwow, Warszawa, 2 XI 1950 r. [w:] 
T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota”..., s. 286–299.
362 O ostatnich chwilach mjr. „Łupaszki” wspominał jego współtowarzysz z celi śmierci (S. Krupa, X Pawilon. 
Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej, Warszawa 1989, s. 6).
363 Tak zapamiętał por. Petrasa Polekauskasa jeden z naocznych świadków zbrodni w Glinciszkach: „[...] miał on 
ok. 40 lat, był średniego wzrostu i miał ciemne włosy” (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świad-
ka Stanisława Sosnowskiego, 16 II 1995 r., k. 181).
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sam nie wziął udziału w odwetowym rajdzie. Wykonaniem niektórych zadań kierowali 
podlegli im dowódcy plutonów, drużyn lub sekcji, dowodzący samodzielnie swoimi pod-
oddziałami. Jeden z partyzantów wspominał: „Odwet dokonany na ludności litewskiej 
był posunięciem barbarzyńskim, odruchem zemsty podjętej natychmiast i emocjonalnie. 
Mój pluton też brał w tym udział. Sam nie rozstrzeliwałem, ale to nie uwalnia mnie od 
odpowiedzialności za wykonanie tego rozkazu”364.

W trakcie obu zbrodni większość szeregowych pełniła funkcję pomocniczą, osła-
niając działania bezpośrednich egzekutorów. W Glinciszkach szeregowi policjanci 
litewscy wypędzali mieszkańców z budynku dworskich czworaków, eskortowali ich 
na miejsce egzekucji, a następnie otaczali miejsca kaźni kordonem, zabezpieczając 
przed ewentualnymi próbami ucieczki. Mniejsze pododdziały, w sile sekcji lub drużyn, 
wyłapywały kolejne osoby w czasie patrolowania okolicy oraz organizując blokadę 
drogi Podbrzezie–Giedrojcie. Jeden z patroli zatrzymał pod strażą grupę mieszkańców 
glinciskiego dworu. Tak zostali wówczas zapamiętani litewscy policjanci przez naocz-
nego świadka: „Osobami zatrzymanymi w pałacu zajmowało się 3–4 umundurowa-
nych policjantów w mundury koloru khaki, cienkie (letnie). Na głowach mieli czapki 
okrągłe, wysokie. Jeden z nich był średniego wzrostu, ok. 170 cm, typ nordycki, oczy 
duże, niebieskie, głęboko osadzone, w ciemnej oprawie, usta pełne, nieduże. Był on 
w wieku 35 lat, o włosach ciemnoblond, wzrok miał silny, intensywny, przenikliwy, 
nienawistny”365.

W przypadku rozstrzeliwań dokonanych podczas odwetowego rajdu 5. Brygady AK 
większość szeregowych partyzantów pełniła funkcję ubezpieczenia właściwych egzeku-
torów, statystując biernie przy ich działaniu. Na przykład w samym miasteczku Dubinki 
rankiem 23 czerwca 1944 r. główny oddział partyzancki stanął na krótki ubezpieczony 
postój, w czasie którego kilkuosobowa, wyznaczona do tego grupa zastrzeliła mieszkań-
ców jednego z domów.

O bezpośrednich zabójcach cywilów wiadomo niewiele, przypuszczać można, że 
ich liczba nie była duża w porównaniu z wielkością sił użytych przez obie strony do 
akcji. W Glinciszkach mogli to być erkaemiści, jeśli egzekucję wykonywano z broni 
maszynowej, albo grupa kilku strzelców, którzy z broni osobistej kolejno uśmiercali 
przyprowadzane partiami ofiary. Opierając się na zeznaniu naocznego świadka, według 
którego rozstrzeliwania odbywały się partiami po sześć osób, założyć można, że takich 
strzelców było właśnie sześciu, a każdy z nich miał do zastrzelenia po jednej osobie 
z kolejnych sześciu partii366. Bezpośrednimi zabójcami Władysława Komara, Józefa Ko-
necznego oraz prawdopodobnie Mikołaja Dubienieckiego w Podbrzeziu było zapewne 
łącznie także kilku policjantów. O liczbie litewskich funkcjonariuszy osobiście odpo-
wiedzialnych za zbrodnię w Glinciszkach i Podbrzeziu świadczyć może aresztowanie 
przez Niemców nazajutrz po zajściu dowódcy kompanii por. Petrasa Polekauskasa i jego 
jedenastu podwładnych. W grupie tej mogło się znaleźć kilku podoficerów dowodzą-
cych plutonami i drużynami zaangażowanymi w zbrodniczą akcję oraz kilku bezpośred-
nich egzekutorów.

364 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 86.
365 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, Protokół przesłuchania świadka Ewy Zakościelnej, 9 IV 1969 r., k. 447.
366 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Konecznego, 19 VI 1971 r., k. 458–459.
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Na obecnym etapie badań nie jest możliwa imienna identyfikacja poszczególnych 
sprawców zbrodni glinciskiej. Zachowane dokumenty 258. litewskiego batalionu poli-
cyjnego, a zwłaszcza zbiorcza, niedatowana lista imienna jego 3. kompanii, pozwalają 
na przybliżoną rekonstrukcję składu osobowego tej kompanii z okresu jej stacjonowa-
nia w Podbrzeziu367. Wspomniana lista sporządzona została prawdopodobnie w maju 
lub czerwcu 1944 r. Naniesione są na niej także wtórne zaznaczenia, przypuszczalnie 
w związku z późniejszą weryfikacją obecności poszczególnych osób w oddziale. Kilka 
osób odnotowano jako nieobecne, m.in. z powodu urlopów. Zarówno sporządzenie listy, 
jak i jej późniejsza weryfikacja nastąpiły zapewne przed 20 czerwca 1944 r., ponieważ 
figurują na niej nazwiska czterech policjantów, którzy stracili życie w wyniku potyczki 
w Glinciszkach rankiem tego dnia368.

Trzeba mieć na uwadze, że nie cała kompania por. Petrasa Polekauskasa uczestniczy-
ła w akcji represyjnej przeciwko ludności cywilnej w Glinciszkach. Część tego oddziału 
pozostała w Podbrzeziu, by ochraniać swoją kwaterę. Według artykułu opublikowanego 
w polskiej prasie konspiracyjnej, oddział, który przybył do Glinciszek, liczył ok. 50 lu-
dzi, czyli mniej więcej połowę stanu kompanii369. W związku z tym należy przyjąć, że 
nazwiska przynajmniej części sprawców zbrodni glinciskiej figurują na wspomnianej 
liście imiennej 3. kompanii, jednak na podstawie dostępnych źródeł nie jest obecnie 
możliwe ich wyodrębnienie.

Szansę na zidentyfikowanie bezpośrednich zabójców polskich cywilów mogłoby 
przynieść odnalezienie niemieckich dokumentów dotyczących sprawy karnej przez Są-
dem SS i Policji w Wilnie. Założyć należy, że wśród jedenastu aresztowanych wówczas 
przez Niemców podwładnych por. Petrasa Polekauskasa były osoby, które odegrały klu-
czową rolę w tej zbrodni.

Ze sprawstwem zbrodni glinciskiej wiąże się też kwestia ewentualnego udziału 
w niej funkcjonariuszy gminnego posterunku policji litewskiej w Podbrzeziu tudzież 
miejscowych szaulisów. Informacja o tym znalazła się w zeznaniu świadka zbrodni Sta-
nisława Sosnowskiego: „[...] do Glinciszek przyjechał więc specjalny oddział litewskie-
go wojska (chyba w sile kilkuset osób) oraz milicjanci z posterunku w Podbrzeziu”370. 
Świadek zatem ewidentnie oddzielił główną grupę sprawców, należącą – jak wiado-
mo – do 3. kompanii 258. batalionu, którą określił jako oddział wojskowy, od miej-
scowych policjantów z Podbrzezia, których zapewne wielokrotnie wcześniej widywał 
i prawdopodobnie potrafił odróżnić chociażby po odmiennym umundurowaniu. Ich 
udział jest prawdopodobny także z tego powodu, że już wcześniej wspierali oni w ta-
kich akcjach przyjezdne bataliony policyjne. Na przykład 24 kwietnia 1944 r. grupa 
11 policjantów z Podbrzezia u boku 40 policjantów z 1. kompanii 253. litewskiego 
batalionu policyjnego uczestniczyła w akcji przeciwko polskim partyzantom w okolicy 
Sużan371.

367 LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, Lista imienna 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego 
(LAD), k. 1.
368 Szer. Jurgis Garbšys, st. szer. Edmundas Jankauskas, szer. Rapolas Kadelskas i st. szer. Antanas Žeglaitis.
369 Mord w Glinciszkach..., s. 1.
370 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 178–182, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Sosnowskiego, 16 II 
1995 r., k. 179.
371 A. Bubnys, 253-iasis lietuvių policijos batalionas...
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Być może do dwóch osób z grupy policjantów z gminnego posterunku w Podbrzeziu 
odnoszą się nazwiska domniemanych sprawców zbrodni w Glinciszkach podane przez 
Romana Koraba-Żebryka: Jonas Kurklis i Pranas Liobe372, które nie figurują na liście 
imiennej 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego. Obsada per-
sonalna gminnego posterunku policyjnego w Podbrzeziu nie jest znana.

Nadmienić należy, że zarówno w 1944 r., jak i przez długie dziesięciolecia po za-
kończeniu wojny identyfikacja oddziału odpowiedzialnego za zbrodnię w Glinciszkach 
nastręczała poważnych kłopotów. I w wojennej polskiej prasie konspiracyjnej, i w po-
wojennych wspomnieniach świadków zbrodni oraz weteranów AK jednostka ta bywała 
błędnie określana jako np.: „litewskie SS”373, pododdział LVR374, Kałmucy z batalionu 
wschodniego (Ost-Bataillon)375 albo sauguma376.

W przypadku zbrodni dubińskiej fragmentaryczne dane pozwalają na wyodrębnienie 
niektórych pododdziałów 5. Brygady AK bezpośrednio zaangażowanych w zabójstwa 
litewskich cywilów. Wymienić należy przede wszystkim żandarmerię polową, której 
członkowie w miasteczku Dubinki rozstrzelali sześcioro mieszkańców jednego z do-
mów (w tym rodzinę leśnika Edvardasa Rinkevičiusa)377. Według Stanisława Bejnaro-
wicza „Rubla”, pododdział żandarmerii polowej przy 5. Brygadzie AK, w którym służył 
on od maja do lipca 1944 r., liczył siedmiu ludzi378. Pododdział ten na co dzień zajmował 
się ochroną dowództwa oddziału oraz utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w miej-
scach postoju brygady. Wykonywał też czynności policyjne, związane ze sprawowaniem 
wymiaru sprawiedliwości, np. zatrzymywanie podejrzanych, przetrzymywanie ujętych 
w areszcie, doprowadzanie oskarżonych i świadków na rozprawy sądowe, a także wy-
konywanie wyroków śmierci. W sprawach tych żandarmi wykonywali polecenia ppor. 
Czesława Kozłowskiego „Bohuna”, szefa Sądu Polowego przy 5. Brygadzie AK i adiu-
tanta dowódcy oddziału. Użycie żandarmerii polowej do akcji represyjnej podyktowane 
było najprawdopodobniej jej specjalizacją w przeprowadzaniu rozstrzeliwań.

Kolejną grupą, w której znajdowali się bezpośredni wykonawcy zabójstw litewskich 
cywilów, byli kawalerzyści z 5. Brygady AK. Należeli oni zapewne do konnej części 
3. szwadronu wchm. Antoniego Rymszy „Maksa”, ewentualnie do stricte kawaleryj-
skiego 2. szwadronu rtm. Antoniego Mordasewicza „Tatara”. Konni partyzanci zostali 
zapamiętani przez świadków jako wykonawcy egzekucji w osadzie Dubinki oraz w Za-
jeziorcach379. W akcji tej użyto zapewne nie mniej niż szesnastu spośród ogółem kil-

372 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 132; idem, Glitiškių žudynės..., s. 20; idem, Mord w Glinciszkach... Oprócz dwóch 
wyżej wymienionych nazwisk Roman Korab-Żebryk przytaczał także, jako niepewne, nazwisko Pranasa Liovego, które 
w rzeczywistości było jedynie przekręceniem nazwiska Liobe. Oba nazwiska przekazała Korabowi-Żebrykowi Irena Sła-
wińska, była pracowniczka majątku Glinciszki. Jak zeznała, nazwiska te znajdowały się w archiwum miejskim w Wil-
nie (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Ireny Sławińskiej, 27 IX 1994 r., k. 168–168v).
373 Bestialska zbrodnia Litwinów w Glinciszkach..., s. 3; Mord w Glinciszkach..., s. 1.
374 I. Sławińska, „Ofiary faszyzmu”..., s. 7.
375 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., s. 258.
376 H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami..., s. 122.
377 Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.
378 AIPN, 0259/436, Olechnowicz Antoni, t. 1, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Bejnarowicza, Szcze-
cin 10 IX 1948 r., k. 70–71.
379 Relacja Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė [w:] Armija krajova..., s. 70; Relacja Vytautasa Gurskasa, 24 VI 2010 r.; 
Relacja Ireny Giedrienė, 24 VI 2010 r.; Pismo Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej 
z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., s. 75–76.
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kudziesięciu kawalerzystów 5. Brygady AK, najprawdopodobniej przez wzgląd na ich 
mobilność380.

Wobec braku niezbędnych źródeł381 niemożliwe jest dziś odtworzenie indywidual-
nego sprawstwa poszczególnych zabójstw. Wyjątek stanowić może informacja o oko-
licznościach zajścia w osadzie w Dubinkach, którego uczestnikiem był jeden z dowód-
ców niższego szczebla z 1. kompanii szturmowej, kpr. Edward Swolkień „Szaszka”. 
Postać tego partyzanta jest na tyle charakterystyczna, że zasługuje na szerszą prezen-
tację. Pochodził on z rodziny ziemiańskiej, osiadłej w majątku Szajkuny w pow. świę-
ciańskim. Był uczniem elitarnego Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie. Plany studiów 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie pokrzyżował mu wybuch wojny i likwi-
dacja uczelni przez władze litewskie. Jego siostra Anna w 1939 r. wyszła za mąż za 
por. Zygmunta Szendzielarza. Z „Łupaszką” Edward Swolkień współpracował później 
ściśle w działalności konspiracyjnej, formalnie zaprzysiężony został w AK w 1942 r.382

Wyniesione przez niego z domu i szkoły wartości zderzyły się z brutalnymi rea-
liami wojny. Udział w pracy konspiracyjnej kosztował jego siostrę Annę aresztowanie 
w 1942 r. i wywózkę do obozu koncentracyjnego, a w konsekwencji śmierć. Działalność 
podziemna także na Edwardzie odcisnęła trwałe piętno. Przekroczeniem istotnej bariery 
moralnej było dla niego wykonanie pierwszej egzekucji. Wiosną 1943 r. z rozkazu or-
ganizacji zastrzelił niejakiego Trzeciaka, kierownika grupy majątków LO w powiecie 
święciańskim. Jak wspominała jego matka, Wanda Swolkieniowa: „Młody, wrażliwy, 
niezwykle szlachetny – musiał straszny rozkaz wypełnić. Co się musiało z nim dziać, 
gdy strzelał do bezbronnego, starszego człowieka, jadącego samotnie przez las? Właśnie 
w kierunku Szajkun. Rozkaz brzmiał – strzelić z tyłu! Ale Edzio z oburzeniem odrzucił 
ten sposób zabijania, mówiąc, iż żaden Swolkień nie strzelał w plecy. Wykonał rozkaz. 
Gdy wrócił do domu, miał zmienioną twarz, tragizm w oczach i już do końca swego tak 
krótkiego życia – pamięć tej strasznej chwili”383.

W sierpniu 1943 r. Edward Swolkień „Szaszka” wspólnie z por. „Łupaszką” wy-
ruszył do partyzantki. Siłą rzeczy, był jednym z najbardziej zaufanych podwładnych 
dowódcy 5. Brygady AK. Blisko roczna służba partyzancka musiała przyzwyczaić go do 
bliskości śmierci i niepewności własnego losu. Obserwował umierających towarzyszy 
broni i nieprzyjaciół, jak również rozstrzeliwania cywilów, skazanych przez partyzancki 
sąd za popełnione przestępstwa (bandytyzm, zdradę itp.). Sam też strzelał i zabijał.

Wiosną 1944 r. dowodził drużyną w plutonie ppor. Mariana Plucińskiego „Mścisła-
wa”, wchodzącym w skład 1. kompanii szturmowej por. Wiktora Wiącka „Rakoczego”. 
Uczestniczył zarówno w zasadzce na litewskich policjantów w Glinciszkach 20 czerwca 
1944 r., jak i w późniejszej akcji odwetowej na Litwie. W Glinciszkach usiłował dobić 
rannego policjanta litewskiego, ale został powstrzymany. Rankiem 23 czerwca 1944 r. 

380 Liczbę 16 konnych partyzantów zapamiętał z Zajeziorców Vladas Trimonis (Pismo Vladasa Trimonisa do Pro-
kuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] ibidem, s. 75–76).
381 Głównym rodzajem źródeł w tym przypadku mogły być powojenne relacje uczestników akcji. Pomijając przy-
czyny polityczne, negatywnie wpływające na możliwość ich utrwalania przed 1989 r., pamiętać też należy o natu-
ralnych oporach przed ujawnianiem mało chwalebnych dokonań, czy to własnych, czy też kolegów z oddziału.
382 AW II/1147, Wspomnienia Wandy Szendzielarzowej, s. 1; Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–
–1940 (monografia), red. R. Cybulski i in., Bydgoszcz [2000], s. 471.
383 AW II/1147, Wspomnienia Wandy Szendzielarzowej, s. 5.
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w osadzie wojskowej w Dubinkach osobiście zastrzelił ujętych przy drodze Józefa Leś-
nikowskiego i Jurgisa Pipirasa. Na ochotnika zgłosił się wówczas na wezwanie dowódcy 
kompanii, który zadecydował o losie zatrzymanych384.

Po rozwiązaniu 5. Brygady AK „Szaszka” wraz z kilkunastoosobową grupą rtm. 
„Łupaszki” przedostał się w okolice Puszczy Białowieskiej. Stamtąd ruszył dalej i ra-
zem z Zygmuntem Grunt-Mejerem „Zygą” (byłym dowódcą plutonu w 1. kompanii 
szturmowej) wstąpił we wrześniu 1944 r., jako sanitariusz, do Przyfrontowej Czołówki 
Sanitarnej PCK przy 1. Armii WP. Przez kilka następnych miesięcy stacjonował na war-
szawskiej Pradze, obserwując dogorywające po drugiej stronie Wisły powstanie. Tam 
też zginął podczas niemieckiego bombardowania 16 stycznia 1945 r., w wieku 20 lat385.

W przypadku Edwarda Swolkienia trudno mówić o jakichś szczególnych przymio-
tach osobistych, które wyzwoliły w nim łatwość zabijania. Była ona raczej wynikiem 
długotrwałego procesu wojennej demoralizacji, jakiej doświadczył ten młody żołnierz. 
Podobna przemiana sugestywnie opisana została we wspomnieniach Stefana Dąmbskie-
go „Żbika” z Rzeszowszczyzny, który jako młodociany żołnierz AK także stał się regu-
larnym wykonawcą wyroków śmierci. Pomimo kierującej nim szlachetnej motywacji 
walki o wolność ojczyzny, z czasem zatracił częściowo hamulce moralne. W rezultacie 
stał się uczestnikiem m.in. brutalnych odwetowych zabójstw ukraińskich cywilów. Re-
fleksja na temat znaczenia własnych czynów i poczucie winy pojawiły się u niego do-
piero długo po wojnie386.

Wojenna demoralizacja miała niewątpliwie szeroki zasięg. Jej skutki odnaleźć moż-
na w zachowaniach zarówno partyzantów, jak i litewskich policjantów uczestniczących 
w opisywanych wyżej akcjach represyjnych na Wileńszczyźnie w końcu czerwca 1944 r. 
O przerażającej głębokości tej demoralizacji najdobitniej świadczy brak zahamowań 
sprawców obu zbrodni przed mordowaniem małych dzieci oraz kobiet w widocznej ciąży. 
Wyraźnym przejawem deprawacji niektórych partyzantów 5. Brygady AK było zgwał-
cenie przed śmiercią jednej z kobiet w Dubinkach387. Sytuacja odgórnego przyzwolenia 
dała wówczas niektórym osobom „możliwość bezkarnego uprawiania bestialstwa”388. 
Udział w takich akcjach w nieunikniony sposób musiał powodować także konsekwencje 
moralne i psychiczne po stronie sprawców. Wiele osób zapewne długo nosiło w pamięci 
obrazy ówczesnych tragicznych wydarzeń, których byli uczestnikami lub świadkami389.

Brutalne zachowania litewskich policjantów i polskich partyzantów, będące niewąt-
pliwie skutkiem wzburzenia emocjonalnego, były w czasie tych akcji dość powszechne. 
Uzbrojeni członkowie formacji zbrojnych bezwzględnie wykorzystywali swoją przewa-

384 Relacja Eleny Dragūnenė (córki Józefa i Ony Leśnikowskich), 1 VII 2011 r.; Relacja Marijony Meilūnienė, 2 VII 
2011 r.; Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r. 
385 Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka Brygada..., s. 48. Niektórzy autorzy błędnie podają, że Edward Swolkień zginął 
w powstaniu warszawskim (P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 78; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, 
„Młot”..., s. 37). Jego grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
386 S. Dąmbski, Egzekutor, Warszawa 2010.
387 Relacja Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė oraz relacja ks. Jonasa Žvinysa (Armija krajova..., s. 70–71, 78–79).
388 Sformułowanie Güntera Andersa, przytoczone w: H. Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują maso-
wych mordów, Warszawa 2010, s. 215.
389 Jeden z weteranów 5. Brygady AK, który był świadkiem zabójstw dokonanych w trakcie akcji odwetowej w Du-
binkach, przyznał, że wydarzenia te wywołały w nim wówczas poważny wstrząs i przez dłuższy czas śniły mu się 
po nocach. Prawdopodobnie nie był on wyjątkiem (Notatka z rozmowy z Józefem Rusakiem, 11 VII 2011 r.).
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gę nad nieuzbrojonymi cywilami. W czasie akcji represyjnej w Glinciszkach policjanci 
litewscy szeroko stosowali przemoc fizyczną wobec miejscowych Polaków390. W Pod-
brzeziu torturowali Józefa Konecznego oraz zmasakrowali rannego Władysława Ko-
mara391. Przemoc fizyczną wobec Litwinów stosowali także partyzanci w czasie akcji 
odwetowej. Ciężko pobity został np. osadnik z Dubinek Mikas Koncevičius392.

Przejawem rozprężenia moralnego niektórych sprawców były również rabunki mie-
nia ofiar, których dopuszczali się niektórzy sprawcy. Z mieszkań zabitych w Glinciszkach 
Polaków policjanci litewscy zabrali wszystkie wartościowe rzeczy, włącznie z sukienką 
Ludmiły Konecznej393. W Podbrzeziu sprzedali zaś marynarkę i buty zabitego Władysła-
wa Komara. Jego zwłoki obrabowali też z pierścienia, odrąbując przy tym palec394.

Demoralizacja sprawców szła w parze ze wzajemną nienawiścią na tle narodowoś-
ciowym, kumulującą się od lat, a wezbraną gwałtownie pod wpływem zajść w Glincisz-
kach z 20 czerwca 1944 r. Sprawcom zbrodni przypuszczalnie towarzyszyło przekonanie 
o działaniu w ogólnie słusznej sprawie narodowej oraz o braniu sprawiedliwego odwetu 
za zbrodnie popełniane przez wrogów. Pomagało to zapewne w usprawiedliwianiu się 
ze stosowania brutalnych metod. Przełamywaniu naturalnych oporów moralnych mogła 
ponadto służyć świadomość wykonywania rozkazów przełożonych, ułatwiająca odsuwa-
nie od siebie odpowiedzialności za popełniane czyny. Pamiętać należy też o tych, którzy 
wykazywali własną inicjatywę w zbrodniczym działaniu. Na przykład wśród sprawców 
zbrodni glinciskiej był policjant, którzy zgłaszał propozycję rozstrzelania dodatkowo rów-
nież grupy mężczyzn sprowadzonych do zakopania zwłok395. Wśród partyzantów także 
ujawniły się osoby bardziej aktywne od innych, o czym wspominał kpr. Mikołaj Sprudin 
„Szerszeń” z 1. kompanii szturmowej: „Tu muszę podkreślić, że wśród partyzantów byli 
osobnicy, którzy chętnie wykonywali wyroki, i tacy właśnie strzelali do nieuzbrojonych 
cywilów w czasie tej nieprzynoszącej nam chluby akcji, ale z całym naciskiem stwier-
dzam, że były to jednostki, bo ogromna większość kolegów w sytuacjach, gdzie nie było 
zagrożenia ze strony przeciwnika, nie brała w pacyfikacji czynnego udziału. Pozostał 
niesmak i żal do dowództwa, tym większy, że niektórzy oficerowie w raportach winą za 
»wymknięcie się sytuacji spod kontroli« obarczyli szeregowych żołnierzy”396.

Te wspomnienia dotykają kwestii rzekomej niesubordynacji partyzantów, która ja-
koby wypaczyła pierwotnie zakładany charakter akcji odwetowej 5. Brygady AK. Otóż 

390 Wśród osób bitych przez litewskich policjantów podczas akcji represyjnej w Glinciszkach byli m.in.: Józef Ba-
łendo, Wanda Bałendo, Stanisław Ziemiański, Edward Żywiecki i Stanisław Sosnowski (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, 
t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 21; ibidem, Protokół przesłuchania świad-
ka Kazimiery Mikrut, 7 VII 1994 r., k. 145; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Władysława Zie-
miańskiego, 20 VII 1994 r., k. 149; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Sosnowskiego, 16 II 1995 r., 
k. 180; I. Sławińska, „Ofiary faszyzmu”..., s. 7).
391 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
392 Relacja Ireny Giedrienė (wnuczki Mikasa Koncevičiusa), 24 VI 2010 r.
393 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Jerzego Juniewicza, 16 IX 1991 r., k. 21; ibidem, 
Protokół przesłuchania świadka Danuty Krystyny Konecznej-Adamus, 8 XI 1991 r., k. 30; ibidem, Protokół przesłu-
chania świadka Mariana Stefanowicza, 11 XII 1991 r., k. 55.
394 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
395 Według relacji Władysława Piotrowskiego, jednego z mężczyzn przyprowadzonych przez litewskich policjan-
tów do zakopania ciała ofiar: „Jeden z Litwinów podszedł i pokazując na nas, powiedział, że trzeba i tych rozstrze-
lać. Inny odrzekł: »Negalima« [lit. – Nie wolno]” (cyt. za: J. Surwiło, Życie się zatrzymało..., s. 5).
396 M. Sprudin, „Szerszeń”, mps, s. 25.
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należy jednak mieć na uwadze, że w oddziałach partyzanckich AK na Wileńszczyźnie, 
w tym także w 5. Brygadzie AK, panowały z zasady surowe rygory dyscypliny woj-
skowej. Szczególny nacisk kładziono przy tym na poprawny stosunek partyzantów do 
miejscowej ludności cywilnej, co było niezbędne zarówno do zyskania jej przychylności 
dla sprawy polskiej, jak i w ogóle do możliwości przetrwania partyzantki. Przestępstwa 
i wykroczenia na tym tle surowo karano. Właśnie za karygodny stosunek do lokalnej 
ludności w grudniu 1944 r. postawiony został przed sądem polowym 5. Brygady party-
zant Ryszard Ambrus „Ryś”397. Otrzymany przez niego wyrok śmierci musiał wpływać 
odstraszająco na potencjalnych naśladowców.

Jednocześnie od partyzantów wymagano ścisłego wykonywania otrzymanych roz-
kazów, w tym także egzekucji, nie pozostawiając miejsca na ocenę ich słuszności. Zimą 
1944 r. sąd polowy przy 5. Brygadzie skazał na karę śmierci kpr. Zygmunta Mineykę 
„Lina”, który pod wpływem współczucia nie wykonał rozkazu rozstrzelania sowieckie-
go konfidenta, przez wzgląd na jego żonę i małe dzieci. Jedynie na skutek wstawien-
nictwa kapelana u dowódcy brygady karę śmierci ostatecznie zamieniono „Linowi” na 
degradację i wydalenie z oddziału398.

Zarówno w okresie działalności na Wileńszczyźnie w latach 1943–1944, jak i na 
Białostocczyźnie i Pomorzu po 1944 r., oddziały dowodzone przez rtm./mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszkę” znane były z wysokiego poziomu dyscypliny399. Nie przypad-
kiem podkreślone zostało to także w okolicznościowej uchwale Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z 23 marca 2006 r.: „W jednostkach podległych majorowi »Łupaszce« pano-
wała wzorowa dyscyplina”400. Było to bez wątpienia zasługą dowódcy, przedwojennego 
oficera zawodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, sceptycznie należy podejść do tezy o zmianie w trakcie 
akcji pierwotnych jej założeń i nadplanowym represjonowaniu niewinnych cywilów401. 
Sugerowałoby to wyłamanie się części partyzantów spod otrzymanych rozkazów i do-
puszczenie się przez nich serii bezprawnych zabójstw. Za każdy taki nieuprawniony 
czyn groziła w oddziale kara śmierci, a nie jest znany żaden późniejszy przypadek uka-
rania kogokolwiek spośród uczestników akcji odwetowej przez dowódcę oddziału lub 

397 AIPN, 0259/436/1, Protokół przesłuchania podejrzanego Antoniego Rymszy, 19 X 1948 r., k. 27; D. Fikus, Pseu-
donim „Łupaszka”..., s. 68–69; Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka Brygada Kmicica..., s. 226–227.
398 Zygmunt Mineyko [w:] Genealogia Mineyków, szukanie swojej przeszłości, http://www.interlog.com/~mineykok/
popolsku.html, dostęp 31 III 2014; C. Jasiński, 36. Brygada „Żejmiana”, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1995, z. 13, 
s. 8.
399 K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 114: „W oddziałach mjr. »Łupaszki« obowiązywała 
surowa dyscyplina wojskowa. Nie wolno było bez pozwolenia przełożonych oddalać się od oddziału, strzelać, nad-
używać alkoholu. Ekscesy wobec ludności były nie do pomyślenia. [...] Poważniejsze wykroczenia (np. oszukanie 
przełożonego, rabunki, samowolne rekwizycje) groziły karą śmierci”.
400 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 III 2006 r. w 55. rocznicę śmierci majora Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki”, dowódcy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej („Monitor Polski” 2006, nr 24, poz. 63).
401 H. Piskunowicz, Działalność zbrojna..., s. 56: „Operacja odwetowa przebiegała w dwóch fazach i potoczyła się 
zupełnie inaczej, niż pierwotnie zakładano. [...] Celem wyprawy miało być zdobycie posterunku w Dubinkach i uka-
ranie policjantów litewskich uczestniczących w represjonowaniu ludności polskiej oraz wykonanie kilku wyroków 
śmierci na podstawie sporządzonej listy. Po odejściu oddziału przybył łącznik z Wilna z rozkazem wstrzymującym 
działanie, lecz na zawrócenie oddziału było za późno. Na wiadomość o zbliżaniu się oddziału polskiego z miastecz-
ka uciekła w popłochu część policjantów oraz osoby odnoszące się wrogo do Polaków. W wyniku akcji odwetowej 
w Dubinkach i okolicy rozstrzelano 27 osób. W liczbie powyższej była ludność cywilna i nawet zamieszkali tam 
Polacy”.
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sąd brygadowy. Z czysto technicznego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, aby 
podobną w skutkach niesubordynację w podobnym czasie przejawiły różne pododdziały 
5. Brygady AK, wykonujące zadania w znacznej odległości od siebie.

Bardziej uprawniona wydaje się zatem teza przeciwna, o ścisłym wykonaniu przez 
partyzantów rozkazu o zastosowaniu odpowiedzialności zbiorowej wobec całych rodzin 
litewskich. W grę mogło też wchodzić przyzwolenie dowódców, aby w ramach odwetu 
brutalnie potraktować litewską ludność.

W przypadkach obu zbrodni wojennych zaobserwować można próby ich później-
szego maskowania. Najtrudniejsze do wytłumaczenia były niewątpliwie zabójstwa ko-
biet i dzieci, które to czyny obnażały skrajnie niehumanitarne postępowanie sprawców. 
W związku z tym pojawiły się próby kreowania fałszywych okoliczności śmierci tych 
ofiar. Kobiety i dzieci miały rzekomo zginąć przypadkowo, w trakcie wymiany ognia 
pomiędzy walczącymi stronami. Podczas ekshumacji ofiar zbrodni w Glinciszkach 
26 czerwca 1944 r. litewski oficer starał się w ostatniej chwili odwieść Niemców od 
rozkopywania zbiorowej mogiły, utrzymując, że znajdują się w niej jedynie trupy kil-
ku „bandytów” oraz „być może 1–2 dzieci zabitych w trakcie potyczki”402. Identyczny 
wybieg, tyle że z większym powodzeniem, stosowali kombatanci AK. Na podstawie ich 
przekazów we współczesnej polskiej literaturze przedmiotu dominuje fałszywe wyobra-
żenie o rzekomej walce stoczonej w Dubinkach przez AK z miejscową litewską policją 
lub samoobroną403. Towarzyszą temu niekiedy insynuacje, jakoby cywilne ofiary zbrodni 
w Dubinkach także straciły życie przypadkiem. Jak ujął to jeden z byłych żołnierzy AK: 
„W trakcie tej strzelaniny zabłąkana kula trafiła też kobietę z dzieckiem”404.

Innym zabiegiem niewątpliwie służącym usprawiedliwieniu własnych działań były 
próby przerzucenia odpowiedzialności za zbrodnię na same ofiary. Policjanci litewscy 
z Podbrzezia podnosili, że zastrzeleni mieszkańcy Glinciszek współdziałali z polskimi 
partyzantami podczas zasadzki na policyjny patrol, w którym śmierć poniosło czterech 
litewskich funkcjonariuszy405. W oczywisty sposób miało to na celu usprawiedliwienie 
późniejszego rozstrzelania tych osób. Podobnie szeroko rozpowszechnione jest obecnie 
twierdzenie, jakoby ofiarami zbrodni dubińskiej były rodziny policjantów litewskich od-
powiedzialnych za mord w Glinciszkach406. Teza ta nie znalazła jak dotąd potwierdzenia 
źródłowego.

402 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
403 R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 139; idem, Keršto akcija..., s. 25; P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 64–
–66; K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 15–16; „Nie było czasu na strach...”..., s. 70; J. Woł-
konowski, Okręg Wileński..., s. 246–247; J. Adamska, Glinciszki..., s. 62; Z. Czernik, List w sprawie Glinciszek..., 
s. 24–25; J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie..., s. 88.
404 Z. Czernik, List w sprawie Glinciszek..., s. 24–25.
405 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Prieš akis sunkūs 
egzaminai..., s. 2; J. Žvinys, Mano gyvenimo užrašai..., s. 139; Wspomnienia ks. Jonasa Žvinysa [w:] Armija krajo-
va..., s. 77.
406 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. II, Sprawozdanie z ustaleń śledztwa sygn. S. 2/92/H w sprawie rozstrzelania w dniach 
20–24 VI 1944 r. w Glinciszkach i Podbrzeziu, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie, 38 Polaków przez funkcjonariu-
szy policji litewskiej z placówki w Podbrzeziu, k. 219; W. Tochman, Znicze dla ofiar..., s. 10; R. Daniłowicz, Wojna 
domowa...; R. Korab-Żebryk, Biała księga..., s. 135; idem, Keršto akcija..., s. 23–24; H. Mażul, 1. Dubinki: o Radzi-
wiłłach wspominki, „Nasza Gazeta” 1997, nr 36, s. 4; „Nie było czasu na strach...”..., s. 69–70; P. Smoleński, Woj-
na majora „Łupaszki”, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Ale Historia” 2013, nr 35, s. 13; M. Tomkiewicz, Zbrodnia 
w Ponarach 1941–1944..., s. 159.
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Próbą zafałszowania okoliczności zbrodni w Glinciszkach, podjętą jeszcze w koń-
cu czerwca 1944 r., przypuszczalnie przez czynniki litewskie, było rozpowszechnienie 
w Wilnie ulotek pomawiających „polskich bandytów” o zamordowanie „litewskiej lud-
ności” w Glinciszkach i Podbrzeziu407.

5. Brygada AK była jednym z kilkunastu oddziałów partyzanckich AK działających 
w czerwcu 1944 r. w okręgu wileńskim. Wyróżniała się spośród nich przede wszystkim 
najdłuższym stażem bojowym, biorąc pod uwagę fakt, że była kontynuatorką powstałe-
go wiosną 1943 r. oddziału AK por. „Kmicica”. Była też jednym z oddziałów najsilniej-
szych i najbardziej znanych wśród miejscowego społeczeństwa.

Także dowódcy obu pododdziałów realizujących akcję odwetową na Litwie, por. Wik- 
tor Wiącek „Rakoczy” i wchm. Antoni Rymsza „Maks”, należeli do grona najbardziej 
doświadczonych żołnierzy. „Maks” był jednym z pierwszych partyzantów AK na Wileń-
szczyźnie, do oddziału por. „Kmicica” dołączył jeszcze w maju 1943 r. Od lata 1943 r. 
dowodził plutonem, rozbudowanym wiosną 1944 r. w szwadron. Wcześniej przez kilka 
lat należał do konspiracji ZWZ-AK, z której polecenia w latach 1941–1942 pełnił funk-
cję naczelnika gminnego posterunku policji okupacyjnej w Świrze408.

„Rakoczy” należał natomiast do elitarnej grupy „cichociemnych”, czyli specjalnie 
wyselekcjonowanych i gruntownie wyszkolonych w Wielkiej Brytanii dywersantów, 
zrzucanych na spadochronach do okupowanej Polski. Żołnierze ci odegrali wyjątkową 
rolę w działalności AK, zwłaszcza jako instruktorzy i dowódcy liniowi. Porucznik Wik-
tor Wiącek rozpoczął służbę w partyzantce AK na Wileńszczyźnie we wrześniu 1943 r. 
w OP „Brony”. W brygadzie „Łupaszki” znalazł się w listopadzie 1943 r. Objął dowo-
dzenie plutonem, a wiosną 1944 r. – kompanią. Od 27 marca 1944 r. był zastępcą do-
wódcy brygady, po aresztowaniu „Łupaszki” w kwietniu 1944 r. przejął na kilka tygodni 
jego obowiązki409.

1. kompania szturmowa por. „Rakoczego” w czerwcu 1944 r. składała się z trzech plu-
tonów pieszych, dowodzonych przez: kpr. Zygmunta Grunt-Mejera „Zygę”, plut. Mie- 
czysława Kitkiewicza „Kitka”410 i ppor. Mariana Plucińskiego „Mścisława”411. Zastęp-

407 Mord w Glinciszkach..., s. 2.
408 AIPN, 0259/436/1, Protokół przesłuchania podejrzanego Antoniego Rymszy, 14 X 1948 r., k. 12–22; ibidem, Pro-
tokół przesłuchania podejrzanego Antoniego Rymszy, 19 X 1948 r., k. 23–46.
409 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 56, k. 23), Meldunek o akcji w Janiszkach dnia 15 IV 1944 r.; 
AIPN, 0259/436/3, Protokół przesłuchania podejrzanego Zygmunta Szendzielarza, 8 IX 1950 r., k. 15–18; SPP, 
B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów...; K.A. Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t. 3, Zwie-
rzyniec–Rzeszów 2002, s. 106–112; idem, Wiącek Wiktor [w:] Słownik Polski Walczącej..., t. 3, s. 95–96.
410 Plut. Mieczysław Kitkiewicz „Kitek” (1913–1982), podoficer zawodowy WP. Od jesieni 1939 r. członek polskiej 
konspiracji w Wilnie, dowódca plutonu ZWZ. Aresztowany przez NKGB w lutym 1941 r., uwolniony z więzienia 
po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 r. W wyniku dekonspiracji opuścił Wilno i od lata 1943 r. 
do lipca 1944 r. służył w partyzantce AK, najpierw w OP „Kmicica”, a następnie OP „Łupaszki” – 5. Brygadzie AK. 
Pełnił funkcję dowódcy plutonu. Po rozwiązaniu oddziału w lipcu 1944 r. przedostał się do Białegostoku, gdzie zo-
stał aresztowany i internowany w ZSRR, w obozach w Ostaszkowie i Riazaniu. Repatriowany do kraju 6 II 1946 r. 
(LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-12223, Sprawa karna Mieczysława Kitkiewicza i innych; Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka 
Brygada Kmicica..., s. 216; Indeks represjonowanych..., t. 13, s. 309; W. Szewieliński, Strzępy wspomnień..., s. 220).
411 Ppor./por. Marian Pluciński „Mścisław” (1912–1946), ur. w Żarnowcu, w woj. kieleckim. Student Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz AK w konspiracji. Służbę w par-
tyzantce AK rozpoczął w 1944 r. w OP „Błyskawica”, a kontynuował w 5. Brygadzie AK. Aresztowany w 1946 r., 
skazany przez WSR w Białymstoku na karę śmierci i stracony 28 VI 1946 r. 11 XI 2007 r. odznaczony pośmiertnie 
przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
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cami dowódców plutonów, dowódcami drużyn i sekcji w tej kompanii byli m.in.: N.N. 
„Szczupak”, kpr. Antoni Łuszczyk „Chrobry”, kpr. Edward Rams „Ursus”, kpr. Zdzisław 
Badocha „Żelazny”, kpr. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, kpr. Henryk Wieliczko „Lufa”, 
kpr. Edward Swolkień „Szaszka”, kpr. Leon Smoleński „Zeus” i kpr. Mikołaj Sprudin 
„Szerszeń”.

Zastępcą dowódcy 3. szwadronu był kpr. Jan Kursewicz „Akacja”, a pododdziałami 
w tym szwadronie dowodzili m.in.: kpr. Dominik Kursewicz „Wilk”, kpr. Jan Klukowski 
„Gryf”, plut. Stanisław Kiwit „Olszyna” i kpr. Wacław Szewieliński „Zawisza”.

Trzon kadry dowódczej najniższego szczebla i szeregowych partyzantów 5. Brygady 
AK stanowili ochotnicy z miejscowych wsi, zaścianków i dworów. Uzupełniała ją także 
grupa młodzieży z Wilna. Nieliczni z nich mieli doświadczenie ze służby wojskowej, 
znaczna część należała natomiast wcześniej do lokalnych struktur konspiracyjnych AK.

Ani wcześniej, ani później żołnierze 5. Brygady AK nie uczestniczyli w żadnych 
masowych rozstrzeliwaniach ludności cywilnej. Jeśli dochodziło do egzekucji pojedyn-
czych osób, z zasady było to konsekwencją popełnionych przez nie przestępstw, kara-
nych na drodze sądowej.

Zarówno uzbrojenie, jak i umundurowanie oddział rtm. „Łupaszki” zdobywał głów-
nie na wrogach. Wiosną 1944 r. znaczna część 5. Brygady AK była już umundurowana 
w miarę jednolicie. O jej polskim charakterze świadczyły przede wszystkim biało-czer-
wone opaski na rękawach (na wielu z nich widniała rzymska cyfra „V”) oraz przed-
wojenne polskie wojskowe czapki polowe – rogatywki, z przypiętymi do nich orłami 
wojskowymi. Cechą charakterystyczną umundurowania 1. kompanii szturmowej były 
natomiast czarne furażerki i czarne naramienniki na bluzach mundurowych412.

258. litewski rezerwowy batalion policyjny był jednostką o relatywnie krótkim stażu. 
Formowano go w Kownie od jesieni 1943 r., na bazie lokalnego Oddziału Szkolne-
go. Umundurowanie funkcjonariuszy stanowiły niemieckie zielone mundury policyjne, 
a podstawowe uzbrojenie – francuskie karabiny413. Byli oni także wyekwipowani w nie-
mieckie hełmy. Przypuszczalnie, tak jak w innych litewskich batalionach, na lewym 
rękawie bluzy mundurowej funkcjonariusze nosili oznaki w litewskich barwach narodo-
wych (żółto-zielono-czerwonych) z napisem „Lietuva”414.

Członkowie batalionu rekrutowali się z całej Litwy. Kadra oficerska i podoficerska, 
a także część szeregowych miała za sobą staż w przedwojennej armii litewskiej oraz 
przymusową służbę w Armii Czerwonej w latach 1940–1941. Doświadczenie wojenne 
zdobywali następnie w litewskich batalionach policyjnych na służbie niemieckiej. Po-
dobnie jak dowódca 3. kompanii por. Petras Polekauskas, tak i dowódca 258. batalionu 
kpt. Antanas Ruzgys (ur. 6 maja 1909 r.) był przedwojennym oficerem litewskim. W la-
tach 1941–1944 służył kolejno w 5., 7. i 253. batalionie policyjnym415.

412 Szerzej na temat struktury organizacyjnej, umundurowania i uzbrojenia 5. Brygady AK zob. P. Rokicki, Armia 
Krajowa na Wileńszczyźnie..., s. 52–75.
413 Taki ubiór i uzbrojenie miało według listów gończych pięciu członków 258. litewskiego rezerwowego batalio-
nu policyjnego, którzy zdezerterowali 29 V 1944 r. Założyć można, że w obrębie batalionu umundurowanie i uzbro-
jenie było ujednolicone (LCVA, F. R-659, Ap. 1, B. 44, Prikazy sudiebnogo oficera pri naczalnikie policii poriadka 
Litwy od ariestie wojennosłużaszczich litowskich policejskich batalionow samowolno otłuczywszych iz swojej cza-
sti, 1944 r., k. 5, 7–10).
414 Szerzej na ten temat zob. P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 429–482.
415 Karininkų metraštis 1939 m..., s. 30, 108; P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 729.
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W kontekście zbrodni glinciskiej ważne wydaje się pytanie o rodzaj doświadczeń, 
jakie zebrali dowódca 3. kompanii i jego podkomendni w okresie kilkuletniej służby 
w niemieckich formacjach policyjnych. Czy np. brali wcześniej udział w akcjach repre-
syjnych przeciwko ludności cywilnej? Szczegóły te nie są jednak znane.

Skład 3. kompanii ukształtował się dopiero wiosną 1944 r., na kilka tygodni przez 
przybyciem do Podbrzezia. Wśród młodszej kadry dowódczej znaleźli się m.in. kpr. Adol- 
fas Sagevičius416 i kpr. Vincas Kiškūnas417, byli żołnierze armii litewskiej i Armii Czer-
wonej, po 1941 r. służący w litewskich formacjach policyjnych u boku Niemców. Podofi-
cerami tej kompanii byli także: sierż. Juozas Rukšėnas, sierż. Petras Valys, sierż. Petras 
Žiaugrė, plut. Eduardas Linauskas, plut. Jonas Šarkelė (dowódca 2. plutonu), plut. Zig-
mas Ribinskas, plut. Leonas Lesinskas, plut. Zigmas Labuckas, plut. Petras Petrauskasi 
plut. Norbertas Ropius418. Do wyróżniających się funkcjonariuszy należał szer. Jurgis Gar-
bšys, który został nagrodzony niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy. Poległ on w star-
ciu z polskimi partyzantami w Glinciszkach rankiem 20 czerwca 1944 r.419

Po wycofaniu z Podbrzezia w końcu czerwca 1944 r. 3. kompania 258. batalionu zo-
stała przesunięta do Kozłowej Rudy koło Mariampola. Później batalion skierowano do 
Prus Wschodnich i tam rozformowano jeszcze w 1944 r.

Na powojenne losy partyzantów 5. Brygady AK i policjantów litewskich z 3. kom-
panii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego wpłynęła sowiecka okupacja 
Polski i Litwy od 1944 r. Represje sowieckie na masową skalę w pierwszej kolejności 
dotknęły rozbrojonych pod Wilnem partyzantów AK, których wcielono przymusowo do 
361. zapasowego pułku strzeleckiego Armii Czerwonej. Wśród nich była także liczna 
grupa partyzantów rtm. „Łupaszki”. On sam przewodził nadal grupie podkomendnych, 

416 Adolfas Sagevičius (ur. 31 XII 1917 r.) pochodził z pow. wiłkowyszkowskiego. Jego rodzice byli rolnikami po-
siadającymi 30 ha ziemi. Ukończył trzy klasy gimnazjum, był kawalerem. Pracował jako robotnik do czasu, gdy 
w maju 1939 r. wstąpił do 9. Pułku Piechoty armii litewskiej. W następnym roku wraz z całą jednostką wchłonięty 
został do Armii Czerwonej. Jego starszy brat Jonas Sagėnas, który był oficerem w tym samym pułku, został w lipcu 
1940 r. aresztowany przez Sowietów, następnie skazany na osiem lat łagrów. Zmarł w obozie w październiku 1943 r. 
Po czerwcu 1941 r. Adolfas przeszedł do litewskich formacji policyjnych na służbie niemieckiej. 2 IX 1941 r. złożył 
przysięgę na wierność Adolfowi Hitlerowi. W trakcie służby awansował do stopnia kaprala. Od kwietnia 1944 r. 
służył w kompanii dowodzonej przez por. Petrasa Polekauskasa. Został dowódcą drużyny w 1. plutonie 3. kompa-
nii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego. Po wojnie wyemigrował z Europy, zamieszkał w Toron-
to (LCVA, F. R-660, Ap. 2, B. 16, Akta osobowe Adolfasa Sagevičiusa; LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, Lista imienna 
3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego – LAD, poz. 16, k. 1; ibidem, Ankieta personalna 
Adolfasa Sagevičiusa, k. 46; A. Sagevičius, 9-ojo Vytenio pulko tragedija, „Savanoris” 2008, nr 10, s. 6).
417 Vincas Kiškūnas (ur. 1918) pochodził z rodziny rolniczej z pow. poniewieskiego. Od 1939 r. służył w wojsku 
litewskim, latem 1940 r. został wcielony do 618. pułku artylerii Armii Czerwonej. We wrześniu 1941 r. pod Wiel-
kimi Łukami dostał się do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony. Od września 1942 do maja 1943 r. peł-
nił służbę w policji litewskiej w Poniewieżu. W maju 1943 r. przeszedł przeszkolenie w szkole policyjnej w Wilnie, 
a następnie, do marca 1944 r., służył w 256. batalionie policyjnym. Wiosną 1944 r. trafił do jednostki szkoleniowej 
w Kownie. W 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego pełnił funkcję dowódcy drużyny 
w 2. plutonie. Został aresztowany 20 VIII 1944 r. jako podejrzany o wspieranie litewskich partyzantów. 23 I 1945 r. 
Trybunał Wojskowy Wojsk NKWD skazał go na karę 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw. Karę odbywał w Repu-
blice Komi. Zrehabilitowany 3 IX 1990 r. (LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, Lista imienna 3. kompanii 258. litewskiego 
rezerwowego batalionu policyjnego – LAD, poz. 17, k. 1; ibidem, Lista żołdu kompanii por. Petrasa Polekauskasa, 
maj 1944 r., poz. 3, k. 33ap; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 1366/3, Sprawa karna Vincasa Kiškūnasa; Lietuvos gyventojų 
genocidas..., t. 2, s. 149).
418 LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, Lista imienna 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego 
(LAD), poz. 2–11, k. 1.
419 P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 630.
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z którymi kontynuował czynną walkę zbrojną przeciwko Sowietom i ich poplecznikom. 
Niektórzy partyzanci polegli w walce, m.in. byli żołnierze 1. kompanii szturmowej 
kpr./ppor. cz. w. Zbigniew Trzebski „Nieczuja” (poległ w 1944 r. w Puszczy Świsłockiej) 
i kpr./ppor. cz. w. Zdzisław Badocha „Żelazny” (poległ w 1946 r. na Pomorzu). Część 
partyzantów została stracona na podstawie wyroków sądowych lub zmarła w obozach 
i więzieniach w Polsce i ZSRR, np. były dowódca plutonu w 1. kompanii szturmowej 
ppor./por. Marian Pluciński „Mścisław” (stracony w 1946 r. w Białymstoku) i były do-
wódca drużyny w 1. kompanii szturmowej kpr./ppor. cz. w. Henryk Wieliczko „Lufa” 
(stracony w Lublinie w 1949 r.)420. Wielu przeszło przez komunistyczne więzienia i obo-
zy, np. były dowódca plutonu w 1. kompanii szturmowej kpr./ppor. Zygmunt Grunt- 
-Mejer „Zyga” (więziony w latach 1948–1953)421, były dowódca drużyny w 1. kompanii 
szturmowej kpr./ppor. cz. w. Leon Smoleński „Zeus” (więziony w latach 1948–1951 oraz 
1954–1956)422 oraz były dowódca plutonu w 3. szwadronie kpr. Wacław Szewieliński 
„Zawisza” (więziony w 1946 r.)423. Do łagrów w ZSRR wywiezieni zostali m.in.: były 
zastępca dowódcy plutonu w 1. kompanii szturmowej kpr. Edward Rams „Ursus” (w la-
tach 1944–1947)424, były partyzant 1. kompanii szturmowej Władysław Bujko „Lotnik” 
(w latach 1944–1948)425 oraz były dowódca 3. szwadronu 5. Brygady AK wchm./ppor. 
cz. w. Antoni Rymsza „Maks” (w latach 1948–1959)426.

Podobny los spotkał część policjantów litewskich z kompanii por. Petrasa Polekau-
skasa. Wśród nich byli np.: starszy szeregowy Bronius Alionis427, który zmarł w sowie-
ckim łagrze w 1946 r., oraz kpr. Vincas Kiškūnas, skazany na 10 lat łagrów428. Obaj 
zostali ujęci przez NKWD jako podejrzani o współpracę z litewską partyzantką. Praw-
dopodobnie represjonowanych w ten sposób policjantów było więcej429.

420 K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., s. 41, 97–98, 513, 515.
421 J. Malinowski, Grunt-Mejer Zygmunt..., s. 185–187.
422 P. Niwiński, Działania komunistycznego aparatu represji..., s. 238–243.
423 W. Szewieliński, Strzępy wspomnień..., s. 137–158; J. Brzozowski, Szewieliński Wacław [w:] Słownik Polski Wal-
czącej..., t. 2, s. 57–58.
424 UdSKiOR, Akta kombatanckie Edwarda Ramsa.
425 AW II/3115, Wspomnienia Władysława Bujki; LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 3608/3, Sprawa karna Henryka Sobolew-
skiego i innych; W. Bujko, Tego się nie da zapomnieć..., s. 63–93.
426 J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”, Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”...
427 Bronius Alionis (ur. 9 I 1920 r.) pochodził ze wsi Pašuliai w pow. koszedarskim, położonej w sąsiedztwie obozu 
pracy w Prawieniszkach, gdzie 26 VI 1941 r. NKWD dokonało masakry więźniów, zabijając ok. 260 osób. Na służ-
bę w niemieckich formacjach policyjnych wstąpił 11 XII 1941 r. Wiosną 1944 r. pełnił służbę w 3. kompanii 258. li- 
tewskiego rezerwowego batalionu policyjnego w stopniu starszego szeregowego. 24 XI 1945 r. został aresztowany 
przez Sowietów za współpracę z partyzantami i niespełna miesiąc później, 21 XII 1945 r., skazany przez Trybunał 
Wojskowy na 10 lat łagru. Zmarł w sowieckim obozie 24 III 1946 r. (LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, Lista imienna 
3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego – LAD, poz. 45, k. 1; ibidem, Ankieta personalna 
Broniusa Alionisa, 25 IV 1944 r., k. 60; Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 2, cz. 1, s. 51).
428 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 1366/3, Sprawa karna Vincasa Kiškūnasa; Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 2, cz. 2, 
s. 149).
429 Wiele innych nazwisk z listy imiennej 3. kompanii 258. batalionu widnieje w katalogach osób represjonowa-
nych przez władze ZSRR na Litwie, m.in. Jonas Vadapalas (aresztowany w 1946 r. w Poniewieżu i zmarły w łagr-
ze w obwodzie magadańskim w 1947 r.), Augustas Karalius (więziony w łagrach sowieckich w latach 1945–1946 
oraz 1948–1963), Vaclovas Budrikas (aresztowany jako partyzant w 1945 r., stracony w 1946 r.), Juozas Mineika 
(Mineikis) (aresztowany w 1944 r. i skazany na 10 lat łagrów), Vladas Narsutis (aresztowany w 1945 r. w Ponie-
wieżu), Stasys Varnas (aresztowany w 1945 r., osadzony w łagrach Workuty, następnie zesłany do Krasnojarskie-
go Kraju, gdzie przebywał do 1956 r.). Niestety, nie zawsze możliwe jest potwierdzenie ich tożsamości z członkami 
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Niektórzy uszli przed Sowietami za Zachód i pozostali na emigracji. Wśród nich byli 
por. Petras Polekauskas (osiadł w Stanach Zjednoczonych) i Adolfas Sagevičius (za-
mieszkał w Kanadzie). Podobnie postąpił też por. Wiktor Wiącek „Rakoczy” (jego losy 
po przyjeździe do Anglii w 1945 r. pozostają nieznane).

Oprócz tych, którzy kontynuowali opór przeciwko nowemu najeźdźcy lub wybrali 
emigrację, byli i tacy, którzy starali się ułożyć sobie normalne życie w krajach rządzo-
nych przez komunistów. Wojenna przeszłość powodowała jednak, że przez następne 
dziesięciolecia interesowały się nimi miejscowe służby bezpieczeństwa430. Nieliczni 
doczekali rozpadu systemu komunistycznego w Europie Wschodniej i odzyskania wol-
ności przez Polskę i Litwę. Obecnie żyją już tylko pojedynczy uczestnicy tragicznych 
wydarzeń z końca czerwca 1944 r.

Biorąc pod uwagę skład personalny oddziałów zbrojnych, które uczestniczyły 
w zbrodniach wojennych w Glinciszkach, Dubinkach i okolicznych miejscowościach, 
dojść można do wniosku, że ani 3. kompania 258. litewskiego rezerwowego batalionu 
policyjnego nie wyróżniała się na tle podobnych oddziałów litewskich, ani 5. Brygada 
nie odstawała od reszty brygad partyzanckich AK z Wileńszczyzny431. Czy było przy-
padkiem, że to akurat one dopuściły się tak brutalnych akcji przeciwko cywilom? Być 
może inni policjanci lub partyzanci, którzy znaleźliby się w ich sytuacji, także wykona-
liby w podobny sposób wydane im rozkazy. Również z tego punktu widzenia absolut-
nie kluczowa wydaje się rola dowódców tych oddziałów, którzy kierowali działaniami 
swych podwładnych i zakreślali granice dopuszczalnych zachowań.

Zarówno w działaniach litewskich policjantów, jak i w odwetowej akcji partyzantów 
5. Brygady AK zauważalne jest „zatrucie” brutalnością wojny, a zwłaszcza okrucień-
stwem stosowanym przez sowieckich i niemieckich okupantów. Oba totalitarne reżimy, 
hitlerowski i stalinowski, prowadząc ludobójczą politykę wobec mieszkańców podbi-
tych krajów, doprowadziły do poważnego zachwiania relacji społecznych i szerokiej de-
moralizacji ludności. Dotychczasowe, powszechnie przyjęte normy (prawne, kulturowe, 
religijne itp.) uległy daleko posuniętej erozji.

Oddając niechlubne pierwszeństwo okupantowi niemieckiemu w odpowiedzialno-
ści za brutalizację zachowań społecznych w czasie wojny, zwłaszcza poprzez planowe 
wymordowanie ludności żydowskiej, niezależnie od płci i wieku, należy też pamiętać 
o odpowiedzialności okupanta sowieckiego. Na opisywanym terenie to władze ZSRR 
jako pierwsze złamały tradycyjne zasady, stosując odpowiedzialność zbiorową wobec 
kobiet i dzieci. Ich masowa wywózka w głąb ZSRR w czerwcu 1941 r. spowodowała 
tragiczne w skutkach konsekwencje społeczne. Należy bowiem założyć, że przyczyni-
ła się do rozluźnienia zahamowań moralnych u części powstańców litewskich podczas 
rozprawy z ludnością żydowską latem 1941 r. Miejscowych Żydów postrzegano jako 
sympatyków i popleczników władzy sowieckiej, na nich też zogniskował się rewanż za 
zbrodnie NKWD.

3. kompanii, ze względu na brak bliższych danych personalnych tych ostatnich (Lietuvos gyventojų genocidas..., 
t. 2, cz. 1, s. 265; cz. 2, s. 45, 546, 605; cz. 3, s. 248, 320).
430 Szerzej o tym zjawisku w powojennej Polsce zob. P. Niwiński, Działania komunistycznego aparatu...
431 Przeciętność sprawców masowych mordów podkreślają także badacze zagłady Żydów podczas II wojny świa-
towej. Szerzej na ten temat zob. np. H. Welzer, Sprawcy...; Ch.R. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion 
Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, tłum. P. Budkiewicz, Warszawa 2000.
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Przypuszczalnie z każdej lokalnej społeczności na Litwie represje sowieckie wy-
rwały kogoś z rodziny lub z sąsiedztwa. Dotyczyło to zwłaszcza środowisk szaulisów, 
policjantów i urzędników. Przykładów dostarczyć może gm. Janiszki. Z tutejszej osady 
Gorszwiany 14 czerwca 1941 r. NKWD zabrało policjanta Jonasa Danilevičiusa wraz 
z żoną Emiliją i siedmiorgiem dzieci432. Trudno nie dostrzec związku pomiędzy tym 
wydarzeniem a faktem, że najbliżsi sąsiedzi Danilevičiusów z Gorszwian: Mykolas 
Juzėnas, Juozas Nečiunas i Juozas Pakalnis (sąsiad przez miedzę) pięć tygodni później 
wzięli aktywny udział, jako członkowie lokalnego oddziału powstańczego, w wymordo-
waniu wszystkich janiskich Żydów, w tym także kobiet i dzieci. Czynną rolę odegrał przy 
tym miejscowy wójt Rapolas Plieskis, którego żonę Viktoriję i trójkę dzieci bolszewicy 
również wywieźli na Sybir433. Świeży ból i gniew po stracie bliskich oraz znajomych 
z pewnością potęgował motywację do bezlitosnej rozprawy z Żydami, potraktowanymi 
najwyraźniej zbiorowo jako sowieccy kolaboranci.

Świadomość brutalnej zemsty litewskich powstańców na ludności żydowskiej 
w 1941 r., jak również późniejsze, powszechnie znane fakty udziału litewskich formacji 
policyjnych w niemieckich zbrodniach na Wileńszczyźnie, m.in. w zbrodni święciań-
skiej z maja 1942 r. i masowych rozstrzeliwaniach w Ponarach, oraz wstrząsające oko-
liczności wymordowania polskich kobiet i dzieci w Glinciszkach towarzyszyły później 
żołnierzom Armii Krajowej, biorącym udział w akcji represyjnej na litewskim pograni-
czu. Wśród ofiar odwetu dokonanego przez 5. Brygadę AK 23 czerwca 1944 r. znala-
zły się żony i dzieci litewskich powstańców z Gorszwian: Mykolasa Juzėnasa i Juozasa 
Pakalnisa, odpowiedzialnych za wcześniejsze mordowanie żydowskich kobiet i dzieci. 
Tego samego dnia został zastrzelony także wójt Rapolas Plieskis z synem Leonardasem. 
Obrazuje to wymownie łańcuch odwetowych zbrodni w gm. Janiszki, którym początek 
dała masowa sowiecka deportacja ludności z 14 czerwca 1941 r.

W odrębny sposób rozpatrywać należy sprawstwo zabójstw dokonanych w trakcie 
ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK. Przeprowadzona ona została na rozkaz komen-
danta okręgu ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, więc przede wszystkim on 
ponosi za nią odpowiedzialność. Można jednak mieć wątpliwości, czy podczas realizacji 
zadania nie doszło do przekroczenia ram rozkazu przez jego wykonawców. Nie sposób 
tego potwierdzić bez znajomości treści rozkazu ppłk. „Wilka”, na podstawie sposobu 
przeprowadzenia akcji można jedynie podjąć próbę odtworzenia niektórych jego ele-
mentów. Zapewne zawierał on nakaz ataku na nieprzyjacielski punkt oporu w Podbrze-
ziu oraz rajdu po terenie przedwojennej Republiki Litewskiej. Oba zadania wymagały 
upoważnienia ze strony komendanta okręgu, wiązały się bowiem z koniecznością przej-
ścia na teren sąsiedniego inspektoratu AK oraz przekroczenia przedwojennej granicy 
państwowej. Działań takich dowódca 2. Zgrupowania AK mjr. dypl. Mieczysław Po-
tocki „Węgielny” zasadniczo nie mógł prowadzić z własnej inicjatywy. Rozkaz dotyczył 
niewątpliwie atakowania oddziałów litewskich, prawdopodobnie mógł nakazywać cał-

432 LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-11980, Sprawa karna Jonasa Danilevičiusa; Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Jo-
niškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 114; Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 223.
433 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija, Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954, 
wpis nr 26; LGGRTC, Ankieta represjonowanego Pranasa Plieskisa; LGGRTC, List Jonasa Plieskisa, 13 XI 1988 r.; 
Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 1, s. 652.
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kowite niszczenie tych, które dopuszczały się zbrodni wojennych434. Być może to także 
rozkaz ppłk. „Wilka” zakazywał stosowania represji wobec kobiet i dzieci435.

Nie wiadomo natomiast, czy i ewentualnie jak określone zostały zasady dokony-
wania odwetu na osobach indywidualnych. Przypuszczalnym celem mogli być funk-
cjonariusze litewskiej policji i saugumy oraz konfidenci tych służb, a także urzędnicy 
litewskiej administracji terenowej. Z przebiegu akcji wiadomo, że zabitych zostało nie 
mniej niż trzynastu mężczyzn, z których przynajmniej część mogła nie należeć do żadnej 
z wyżej wymienionych kategorii. Nie wiadomo jednak, kto w rzeczywistości nakreślił 
kryteria doboru tych ofiar, być może inicjatywa należała do dowódców brygad lub po-
szczególnych pododdziałów.

Za przeprowadzenie ekspedycji karnej odpowiadał dowódca zgrupowania mjr. „Wę-
gielny”. Aktywny i bezpośredni udział w akcji brali dowódcy brygad: ppor. Longin 
Wojciechowski „Ronin” (dowódca 4. Brygady AK „Narocz”) i por./kpt. Witold Kisiel 
„Światołdycz” (dowódca 23. Brygady AK). Według relacji świadków, osobiście uczest-
niczyli oni w niektórych zajściach, w czasie których doszło do zabójstw436. Rozkazy roz-
strzeliwania były wydawane – lub tylko przekazywane – bezpośrednim wykonawcom 
także przez dowódców niższych szczebli, np. pchor. Dobiesława Smolińskiego „Dob-
ka”, adiutanta dowódcy 4. Brygady AK „Narocz”437.

434 AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26), Obwieszczenie dowódcy oddziałów party-
zanckich Okręgu Wileńskiego „Wilka”, 24 VI 1944 r.; AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, 
k. 7), Rozkaz nr 1 dowódcy okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego „Wilka”, 25 VI 1944 r.
435 Litwini, ulotka sygnowana podpisem dowódcy 2. Zgrupowania AK mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgiel-
nego”, [b.m. i d.] [w:] J. Boradyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze..., fot. 74: „Nie będziemy jak wy mordować bez-
bronne kobiety i dzieci”. Wart zwrócenia uwagi jest podobny rozkaz dowódcy Okręgu AK Wołyń płk. Kazimierza 
Bąbińskiego „Lubonia”, wydany w reakcji na masowe zbrodnie ukraińskich nacjonalistów popełniane na miejsco-
wej ludności polskiej: „Zalecam prowadzenie walki z grupami ukraińskimi z całą bezwzględnością i surowymi ry-
gorami, a szczególnie w akcjach odwetowych za rzezie całych polskich rodzin. Dla morderców kobiet i dzieci nie 
ma litości i pobłażania. [...] Nie odwzajemniajmy się w walce mordami kobiet i dzieci ukraińskich. Najbardziej ka-
tegorycznie powtarzam zalecenia i rozkazy dawane ustnie na odprawach inspektorom i dowódcom oddziałów par-
tyzanckich, aby nie dopuszczali w walce lub po jej zakończeniu do czynienia krzywdy kobiecie i dziecku ukraiń-
skiemu. Z całą surowością będę pociągał do odpowiedzialności dowódców i żołnierzy, którzy by posunęli się do 
takich niegodnych czynów. Wydając te rygory walki – kieruję się nie tylko względami humanitarnymi, lecz naj-
wyższym dobrem utrzymania morale naszych oddziałów, naszego żołnierza” (cyt. za: G. Motyka, Od rzezi wołyń-
skiej..., s. 163–164).
436 L. Cis, Dźwina – Wilno..., s. 23; Z. Cis-Bankiewicz, Wilno – Kaługa..., s. 7–8; H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, 
Burza nad Kresami..., s. 126.
437 Relacja Aleksandra Płanowa „Tomcia” (cyt. za: Od Naroczy do Niemna..., s. 104).
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ROZDROżA PAMIĘCI NARODOWYCH

W poszukiwaniu sprawiedliwości

Wzajemne zbrodnie wojenne w Glinciszkach i Dubinkach na trwałe zapisały się 
w historii relacji polsko-litewskich XX w. Utrwaliły się także boleśnie w pamięci miesz-
kańców Wileńszczyzny, zwłaszcza na terenach, na których rozegrały się te tragiczne 
wydarzenia. Polaków i Litwinów od samego początku poróżnił jednak kształt tej pa-
mięci, jednym i drugim zbrodnie pozostawiły bowiem przede wszystkim wspomnienie 
doznanych krzywd własnych. Pamięć polska skoncentrowała się na zbrodni w Glincisz-
kach, a litewska na zbrodni w Dubinkach. Trwająca blisko pół wieku komunistyczna 
dyktatura uniemożliwiła swobodną dyskusję na ten temat, zamrażając wzajemne re-
sentymenty i petryfikując powstały rozdźwięk. Rezultaty tego obserwowane są także 
współcześnie.

Istotnym elementem interpretacji wydarzeń z końca czerwca 1944 r. powinno być 
sformułowanie ich oceny na gruncie prawnym. Zarówno zbrodnia glinciska, jak i du-
bińska polegały przede wszystkim na zbiorowym zabójstwie nieuzbrojonych i nie-
uczestniczących w walce cywilów. Ten sposób działania sprawców łamał zwyczajowe 
zasady prowadzenia wojen – zasady, których kodyfikację rozpoczęto przed I wojną 
światową. Naruszał art. 23 pkt b Regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny 
lądowej, stanowiącego aneks do Konwencji Haskiej (IV) z 18 października 1907 r. 
o prawach i zwyczajach wojny lądowej1. Łamał też podstawowe zasady prawa karnego 
obowiązujące na terenie Polski i Litwy, m.in. art. 225 (zabójstwo) polskiego kodeksu 
karnego z 1932 r.2 W przypadku zbrodni dubińskiej działanie partyzantów 5. Brygady 
AK stanowiło jaskrawe naruszenie zasad obowiązujących żołnierzy Wojska Polskiego. 
Zasady te były zawarte także w lokalnych wytycznych komendanta Okręgu AK Wilno 
ppłk. „Wilka”, w rozkazie nr 5 z 12 kwietnia 1944 r., pkt 4: „Ludność cywilna bez 
różnicy narodowości, wyznania (Polak, Litwin, Białorusin, żyd, katolik, prawosław-
ny) musi być traktowana jednakowo i sprawiedliwie. Żadne nadużycia w stosunku do 
ludności cywilnej nie mogą mieć miejsca. Ich życie i mienie musi być chronione przez 
A[rmię] P[olską]”3.

1 DzU 1927, nr 21, poz. 161.
2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 VII 1932 r. – Kodeks karny (DzU 1932, nr 60, poz. 571): 
„Art. 225. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo ka-
rze śmierci. § 2. Kto zabija pod wpływem silnego wzruszenia, podlega karze więzienia do lat 10”. 
3 AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA: F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Rozkaz nr 5 komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 12 IV 1944 r., pkt 4.

3
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Zarówno sprawcy zbrodni glinciskiej, którzy zostaliby ujęci przez AK, jak i sprawcy 
zbrodni dubińskiej mogli być ścigani przez działające w tym czasie na Wileńszczyźnie 
polskie organy wymiaru sprawiedliwości – Wojskowe Sądy Specjalne4. Orzekały one na 
gruncie obowiązującego, przedwojennego prawa karnego i prawa karnego wojskowego 
oraz Statutu Wojskowych Sądów Specjalnych z 1941 r. (art. 6)5. O ewentualnych działa-
niach WSS w powyższych sprawach nic jednak nie wiemy z powodu braku dostępnych 
źródeł archiwalnych.

W przypadku zbrodni dubińskiej może pojawiać się wątpliwość, czy odwetowe kroki 
partyzantów AK przeciwko litewskiej ludności cywilnej nie miały charakteru legalnych 
represaliów, będących reakcją na zbrodnie popełniane przez wroga i mających go skło-
nić do zaprzestania ich dokonywania w przyszłości. Zgodnie z doktryną prawa mię-
dzynarodowego represalia są jednak instrumentem zastrzeżonym wyłącznie dla państw 
i zastosowane mogą być w drodze decyzji najwyższych władz państwowych, nie zaś 
samodzielnie przez dowódców liniowych.

Podobne działania stosowali w czasie II wojny światowej m.in. zachodni alianci, do-
konując odwetowych nalotów dywanowych na niemieckie, włoskie i japońskie miasta. 
Oprócz skutków militarnych ich wynikiem była także nieunikniona śmierć tysięcy cy-
wilów. Bombardowania te stanowiły reakcję na wcześniejsze zbrodnicze, terrorystyczne 
naloty niemieckie na miasta, m.in. w Polsce, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Przypuszczalnie takimi represaliami były również odwetowe zabójstwa niemieckich 
cywilów, np. w ramach odpowiedzialności zbiorowej, stosowane przez Armię Krajo-
wą w odwecie za krwawe pacyfikacje prowadzone przez okupanta niemieckiego w Pol-
sce. Akcję taką nakazywał np. rozkaz nr 107/Kdw Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju 
z 4 sierpnia 1943 r. Zgodnie z jego dyspozycją, na terenie większości kraju żołnierze 
AK zastosować mieli działania odwetowe nie tylko wobec sprawców zbrodni, lecz także 
wobec całych wsi i osad niemieckich, których mieszkańcy brali bezpośredni lub pośred-
ni udział w zbrodniach okupanta. Wsie takie nakazano w bezwzględny sposób palić, 
a ludność wycinać w pień6. Zaznaczyć należy, że rozkaz ten nie mógł być podstawą do 
dokonania odwetu na mieszkańcach litewskich wiosek w czerwcu 1944 r., choćby z tego 
powodu, że dotyczył ludności niemieckiej.

Stosowanie represaliów wobec wrogiej ludności cywilnej (np. wspomniane od-
wetowe naloty bombowe na miasta) słusznie krytykowane było jako niehumanitarne 
i łamiące podstawowe zasady prawa wojennego. Dlatego też wkrótce po zakończeniu 
II wojny światowej w IV Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. sformułowany 
został zakaz stosowania represaliów wobec ludności cywilnej7.

4 Ibidem, pkt 8: „Jeniec lub zaaresztowany, który popełnił zbrodnię w stosunku do Armii Polskiej lub ludności cy-
wilnej, musi być oddany pod Wojskowy Sąd Specjalny i ukarany na podstawie wyroku sądu”.
5 Szerzej na temat polskiego podziemnego wymiaru sprawiedliwości zob. L. Gondek, Polska karząca 1939–1945, 
Warszawa 1988.
6 Meldunek organizacyjny nr 220 za czas od 1 III do 31 VIII [19]43 [r.], Radiogram gen. Komorowskiego do Na-
czelnego Wodza z 31 VIII 1943 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3: Kwiecień 1943 – lipiec 1944, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 91–92.
7 Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny, 12 VIII 1949 r., art. 33 (DzU 1956, nr 38, 
poz. 171, załącznik). Komentarz na ten temat także w: M. Flemming, Prawno-międzynarodowy status partyzantów..., 
s. 260–263.
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Zbrodnie glinciska i dubińska, mające charakter zbrodni wojennych, nie podlegają 
przedawnieniu8. Z tego powodu na początku lat dziewięćdziesiątych zarówno w Polsce, 
jak i na Litwie prokuratury obu krajów podjęły śledztwa zmierzające do wyjaśnienia ich 
okoliczności i ustalenia sprawców9..

12 września 1990 r. do Oddziałowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Łodzi zgłosił się były mieszkaniec Glinciszek. Przekazane 
przez niego informacje o dokonanej tam w czasie wojny masowej egzekucji Polaków 
spowodowały wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a następnie 21 stycznia 1992 r. 
– śledztwa prokuratorskiego10.

Oddziałowa Komisja w Łodzi była jednostką terenową Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej, organu prokuratorskiego 
wyspecjalizowanego w prowadzeniu śledztw dotyczących zbrodni niemieckich popeł-
nionych w Polsce oraz na Polakach w latach II wojny światowej, utworzonego jeszcze 
w 1945 r.11 W 1991 r. zakres badań komisji został poszerzony także o zbrodnie stalinow-
skie, popełnione do 1956 r. Zmianie uległa wówczas w związku z tym nazwa instytucji, 
na Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamię-
ci Narodowej. Zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 r. GKBZpNP została zlikwidowana, 
a w jej miejscu w 2000 r. rozpoczęła prace Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, wchodząca w skład Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jako jej pion śledczy12. Komisja sta-
nowi jednocześnie część składową Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, a wszyscy 
prokuratorzy komisji podlegają prokuratorowi generalnemu. Obecnie w kompetencjach 
GKŚZpNP znajdują się sprawy zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych oraz 
inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wo-
jenne, popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 
narodowości w okresie od 1 września 1939 do 31 lipca 1990 r.

Śledztwo w sprawie zbrodni glinciskiej prowadziła Okręgowa Komisja Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w la-
tach 1992–1994. Zawieszono je postanowieniem z 22 grudnia 1994 r., które podykto-
wane było wyczerpaniem dowodów w kraju. Po dziewięciu latach przerwy, w końcu  
2003 r., podjęła je na nowo Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

8 Organizacja Narodów Zjednoczonych 26 XI 1968 r. uchwaliła, z polskiej inicjatywy, konwencję o nieprzedaw-
nieniu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (Ściganie i karanie sprawców zbrodni wojennych i zbrod-
ni przeciwko ludzkości (Wybór dokumentów), red. C. Pilichowski, Warszawa 1978, s. 436–455).
9 Przebieg obu postępowań naszkicowany został głównie na podstawie akt zgromadzonych na potrzeby polskiego 
śledztwa w sprawie zbrodni glinciskiej (OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, Akta umorzonego śledztwa Oddziałowej Komi-
sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zabójstwa 
ok. 40 osób narodowości polskiej w dniu 20 VI 1944 r. w pobliżu majątku Glinciszki, gm. Podbrzezie, i w Podbrze-
ziu, pow. wileńsko-trocki, przez funkcjonariuszy policji litewskiej) oraz informacji prasowych.
10 Ustalono, że czyn wyczerpywał znamiona zbrodni przewidzianej w art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 VIII 1944 r. 
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywil-
ną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (DzU 1946, nr 69, poz. 377, z późn. zm.).
11 Główna Komisja i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce zostały powołane dekretem 
z 10 XI 1945 r. (DzU 1945, nr 51, poz. 293). W 1949 r. zmieniono nazwę na Główną Komisję Badania Zbrodni Hit-
lerowskich w Polsce. W 1984 r. dodano do tej nazwy człon – Instytut Pamięci Narodowej.
12 Ustawa z dnia 18 XII 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (DzU 1998, nr 155, poz. 1016).
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Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, aby przekazać je następnie do Od-
działowej Komisji w Gdańsku13. Zaskakującym odkryciem, dokonanym pietnaście lat 
po uruchomieniu postępowania, było ustalenie z 2005 r., że zbrodnia w Glinciszkach 
stanowiła już przedmiot śledztwa Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce w 1971 r. Zebrane wówczas materiały przekazano według właściwości proku-
raturze ZSRR14. 30 czerwca 2005 r. śledztwo prowadzone w Gdańsku zostało ponownie 
umorzone z powodu niewykrycia sprawców i wyczerpania środków dowodowych.

W tym samym 1992 r., w którym uruchomiono w Polsce śledztwo w sprawie zbrodni 
glinciskiej, prokuratura litewska wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni dubińskiej (sygn. 
74-2-013-92). 19 września 1992 r. zawiadomienie o zabójstwie swej żony i córki oraz 
innych osób, popełnionym przez polskich partyzantów 23 czerwca 1944 r., złożył Vla-
das Trimonis15. Postępowanie prowadziła Prokuratura Dzielnicowa Rejonu Malackie-
go16, najprawdopodobniej pod nadzorem Wydziału Dochodzeń Specjalnych (Specialiųjų 
tyrimų skyrius) Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej.

Wydział ten utworzony został 23 października 1991 r. uchwałą Prezydium Rady Naj-
wyższej – Odtworzonego Sejmu Republiki Litewskiej. W kompetencjach wydziału znala-
zło się prowadzenie śledztw w sprawach dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości, w tym 
ludobójstwa oraz zbrodni wojennych i przestępstw przeciwko równouprawnieniu i wol-
ności wyznania. Wydział koordynował także i nadzorował śledztwa prowadzone w wy-
żej wymienionych sprawach przez terenowe organy litewskiej prokuratury. W ramach 
reorganizacji Wydział Dochodzeń Specjalnych został zlikwidowany 17 stycznia 2011 r., 
a jego kompetencje przekazano do Departamentu Ścigania Karnego (Baudžiamojo per-
sekiojimo departamentas) litewskiej Prokuratury Generalnej17.

W wyniku wieloletnich postępowań w obu krajach przesłuchano wiele osób w cha-
rakterze świadków, w znacznej części spośród krewnych zamordowanych. W sprawie 
zbrodni glinciskiej prokuratura przesłuchała w Polsce łącznie kilkanaście osób, nato-
miast prokuratura litewska w ramach śledztwa dubińskiego przesłuchała stu kilkudzie-
sięciu świadków18. Dysproporcja ta odzwierciedla intensywność śledztw, a także poten-
cjał dowodowy, jaki w obu sprawach istniał.

W ramach śledztw zgromadzono liczne dokumenty, publikacje oraz opinie. Litew-
ską prokuraturę wspierali funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego 
(Valstybės saugumo departamentas)19 oraz historycy z Centrum Badania Ludobójstwa 

13 Przekazanie sprawy z Łodzi do Gdańska związane było z właściwością miejscową oddziałowych komisji. Zgod-
nie z zarządzeniem nr 12/01 dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 29 VI 
2001 r., par. 4, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku stała się właści-
wa do prowadzenia sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa wileń-
skiego.
14 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, k. 467–472.
15 Pismo Vladasa Trimonisa do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z 19 IX 1992 r. [w:] Armija krajova..., 
s. 75–76.
16 Wypowiedź prokuratora Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Malackiego Gintarasa Čekuolisa (M. Jackevičius, Vil-
niaus r. savivaldybė ir Lenkų sąjunga nutarė minėti Armijos Krajovos bandymą paimti Vilnių, portal internetowy Del-
fi, 13 VII 2011, http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-r-savivaldybe-ir-lenku-sajunga-nutare-mineti-armi-
jos-krajovos-bandyma-paimti-vilniu.d?id=47532557, dostęp 14 V 2014).
17 Oficjalna strona internetowa Prokuratury Republiki Litewskiej (http://www.prokuraturos.lt).
18 A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...; J. Bakūnas, „Ludobójcy” z AK, „Nowe Kontrasty” 2000, nr 6.
19 A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...
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i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras)20.

Z czasem prokuratura litewska rozszerzyła zakres swoich zainteresowań o działal-
ność Armii Krajowej na Litwie, o wszelkie przypadki zabójstw mieszkańców dokonane 
przez AK w latach 1943–1944. Według informacji przekazanej 14 lutego 2000 r. polskiej 
ambasador na Litwie Eufemii Teichmann przez prokuratora generalnego Litwy Kazysa 
Pėdnyčię, przedmiotem badań były wówczas 273 zabójstwa, o których dokonanie po-
dejrzewano AK21. Listę tych ofiar, jak również listę świadków do ewentualnego prze-
słuchania dostarczył prokuraturze Kazimieras Garšva, przewodniczący stowarzyszenia 
„Vilnija”, współdziałającego w tej sprawie z Klubem Ofiar Armii Krajowej22.

W ramach pomocy prawnej organy prokuratury w obu krajach prowadziły także 
czynności na rzecz śledztw prowadzonych przez drugą stronę23. Trudno jednak mówić, 
aby współpraca ta układała się zupełnie bezproblemowo. Pierwszy wniosek o pomoc 
prawną w sprawie zbrodni glinciskiej skierowany został przez dyrektora generalnego 
GKBZpNP–IPN do prokuratora generalnego Republiki Litewskiej w maju 1995 r. Sama 
informacja o tym fakcie opublikowana przez środki masowego przekazu wywołała spore 
zamieszanie, zwłaszcza na Litwie. Ówczesny przywódca opozycji Vytautas Landsbergis 
uznał wniosek o pomoc w ściganiu litewskich policjantów za zbrodnię w Glinciszkach 
za obraźliwy dla Litwy24. Ubolewanie zaś z powodu upublicznienia tej informacji za po-
średnictwem Polskiej Agencji Prasowej wyraził ówczesny ambasador polski na Litwie 
prof. Jan Widacki25. Być może tymi okolicznościami należy tłumaczyć fakt, że ów wnio-
sek o pomoc prawną, dotyczący w zasadzie przesłuchania dwóch świadków, został zre-
alizowany po około trzech i pół roku, i to dopiero po jego ponowieniu w grudniu 1997 r. 
Sam sposób realizacji wniosku również nie był w pełni satysfakcjonujący26. Świadkom 
nie zadano bowiem szeregu pytań wymienionych w polskim dokumencie z 1995 r., a do-
tyczących sprawców zbrodni27.

Jednak oprócz czynności objętych polskim wnioskiem o pomoc prawną, Prokuratura 
Dzielnicowa Rejonu Wileńskiego w latach 1998–1999 przeprowadziła własne postępo-
wanie sprawdzające w tej sprawie, które przyniosło wymierne efekty. W jego ramach 
przesłuchano wielu świadków mieszkających w okolicy Glinciszek. Zasadnicze znacze-

20 L. Sabutis, Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus tyrimai genocido ir karo nusikaltimų baudžia-
mosiose bylose 1992–2002 m., „Genocidas ir Rezistencija” 2002, nr 2, s. 152.
21 A. Kaczyński, Przesłuchania kombatantów AK. Wyjaśnienia litewskiego prokuratora generalnego, „Rzeczpo-
spolita” 16 II 2000, http://new-arch.rp.pl/artykul/263968.html, dostęp 8 IV 2014.
22 J.J. Komar, Polscy patrioci – wrogowie Litwy, „Gazeta Wyborcza”, 3 IV 2000, s. 12.
23 Podstawę pomocy prawnej stanowiła m.in. umowa zawarta 26 I 1993 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych 
i karnych (DzU, 1994, nr 35, poz. 130 i 131) oraz porozumienie między prokuratorami generalnymi Rzeczypospo-
litej Polskiej a Republiki Litewskiej podpisane 20 XII 1994 r.
24 W. Liniewicz, Ukarać morderców, „Trybuna Śląska” 19 X 1995.
25 M. Narbutt, Zbrodnie przeciw ludzkości ...
26 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe..., s. 472; M. Narbutt, Bez przedawnienia, „Słowo Wileńskie”, 25–31 VIII 
1995.
27 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, Wniosek dyrektora generalnego GKBZpNP–IPN do prokuratora generalnego Re-
publiki Litewskiej o udzielenie pomocy prawnej w sprawie karnej, 19 V 1995 r., k. 187–190; ibidem, t. 2, Odpo-
wiedź prokuratora generalnego Republiki Litewskiej do dyrektora generalnego GKBZpNP–IPN w sprawie realiza-
cji wniosku o pomoc prawną z 19 V 1995 r., zawierająca kopie protokołów przesłuchań świadków, 29 X 1998 r., 
k. 199–205.
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nie miało jednak pozyskanie na potrzeby śledztwa opinii historycznej z LGGRTC, za-
wierającej imienną listę członków oddziału (3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego 
batalionu policyjnego), który dokonał zbrodni. W wyniku poszukiwań przeprowadzo-
nych na podstawie tej listy prokuratura litewska zidentyfikowała i przesłuchała trzech 
byłych policjantów mieszkających na Litwie. Potwierdzili oni swoją przynależność do 
wspomnianego oddziału, ale podkreślili jednocześnie, że nie uczestniczyli w zbrodni 
dokonanej w Glinciszkach. Roczne postępowanie zostało zakończone w styczniu 1999 r. 
bez wszczynania sprawy karnej, ponieważ nie ustalono żyjących sprawców zbrodni ani 
żadnych bliższych danych o Petrasie Polekauskasie, którego władze niemieckie skazały 
na karę śmierci. Kopia części materiałów z litewskiego postępowania przekazana zosta-
ła do Polski i włączona do akt sprawy glinciskiej, prowadzonej przez OKŚZpNP–IPN 
w Gdańsku28.

Kolejne wnioski o pomoc prawną w sprawie zbrodni glinciskiej, kierowane na Lit-
wę w latach 2004–2005, realizowane były już bezzwłocznie, w ciągu kilku tygodni lub 
miesięcy. Nie przyniosły one jednak żadnych istotnych ustaleń, z wyjątkiem przekazania 
kopii odnalezionych przez LGGRTC w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie akt 
sprawy karnej przeciwko Władysławowi Klukowskiemu, świadkowi egzekucji w Glin-
ciszkach.

Począwszy od 1995 r., polskie organy wymiaru sprawiedliwości sygnalizowały go-
towość wsparcia litewskich wysiłków na rzecz ustalenia okoliczności zbrodni w Du-
binkach29. Deklaracje te nabrały realnych kształtów, gdy w styczniu 2008 r. litewska 
Prokuratura Generalna zwróciła się w tej sprawie z wnioskiem o pomoc prawną, do-
tyczącym przede wszystkim ustalenia sprawców zbrodni. Realizatorem wniosku była 
OKŚZpNP–IPN w Warszawie, która w 2009 r. przekazała prokuraturze litewskiej dane 
o ok. 200 byłych żołnierzach 5. Brygady AK, spośród których w Polsce żyło wówczas 
ok. 20 weteranów30.

Prowadzone śledztwa miały swój aspekt społeczny i polityczny. Szczególne emocje 
w odbiorze publicznym wzbudziło przesłuchanie przez litewską prokuraturę w charakte-
rze świadków, w lutym 2000 r., kilku spośród kilkudziesięciu weteranów AK mieszkają-
cych wówczas na Litwie. Przesłuchiwanych wypytywano o szczegóły ich służby w Ar-
mii Krajowej, ewentualne walki z Litwinami oraz związki z oddziałem rtm. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”. Pytano także o działające w Polsce organizacje skupiające 
kombatantów wileńskiej AK oraz ich członków odwiedzających Litwę. Alarmistyczne 
informacje na temat przesłuchań i towarzyszące im głosy oburzenia pojawiły się natych-
miast w polskiej prasie. Zaprotestowało w tej sprawie m.in. Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej31, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zaś interwe-
niował u polskiego ministra spraw zagranicznych. Z polecenia MSZ ówczesna amba-
sador Polski na Litwie Eufemia Teichmann przeprowadziła 14 lutego 2000 r. rozmowę 

28 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 2, Tłumaczenie na język polski postanowienia Prokuratury Dzielnicowej Rejonu 
Wileńskiego z 29 I 1999 r. o odmowie wszczęcia sprawy karnej w sprawie zbrodni w Glinciszkach, k. 323–327a.
29 M. Narbutt, Zbrodnie przeciw ludzkości...
30 Wypowiedź prokuratora Prokuratury Dzielnicowej Rejonu Malackiego Gintarasa Čekuolisa (M. Jackevičius, 
Vilniaus r. savivaldybė...).
31 List Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi do premiera J. Buzka, „Wiano. Trybuna akow-
ców wileńskich” 2000, nr 3, s. 3–4; A. Mak, „Ludobójcy” z AK, „Nowe Kontrasty” 2000, nr 4.
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wyjaśniającą z litewskim prokuratorem generalnym. Interpelował u niego także poseł 
Jan Sienkiewicz, reprezentujący w Sejmie Republiki Litewskiej Akcję Wyborczą Pola-
ków na Litwie. Działania litewskiej prokuratury interpretowano jako kolejny przejaw 
nękania miejscowych Polaków32. Z kolei rozmowa polskiej ambasador z prokuratorem 
generalnym Litwy była komentowana przez litewskie stowarzyszenie „Vilnija” jako 
mieszanie się Rzeczypospolitej Polskiej w wewnętrzne sprawy Litwy33.

Powyższy incydent w czytelny sposób ilustruje wyjątkową wrażliwość polskiej opi-
nii publicznej na punkcie traktowania weteranów Armii Krajowej, jak również na los 
rodaków mieszkających na Litwie. Obnaża jednocześnie brak szerszej świadomości po-
pełnienia przez żołnierzy AK zbrodni wojennej w Dubinkach i w konsekwencji koniecz-
ności ustalenia jej sprawców. Tymczasem weterani AK są naturalnym środowiskiem, 
w którym prokuratorzy powinni szukać świadków i sprawców. Działania takie spotykają 
się z odruchem grupowego solidaryzmu byłych żołnierzy AK. Jest on w dużym stop-
niu zrozumiały, stanowi bowiem odreagowanie kilkudziesięciu lat haniebnego opluwa-
nia żołnierzy Armii Krajowej przez komunistyczną propagandę, a także notorycznego 
oczerniania AK w litewskiej opinii publicznej. Z tym ostatnim szły w parze działania 
władz Litwy. Aż do 2004 r. nie wyrażały one zgody na rejestrację polskiego stowarzy-
szenia kombatanckiego, które miałoby w nazwie człon „Armia Krajowa”. W tych oko-
licznościach działania litewskiej prokuratury mogły być odbierane jako kolejna forma 
ataku na weteranów AK.

Warto w tym miejscu przypomnieć przytoczoną już wcześniej, negatywną reakcję 
litewskiego polityka Vytautasa Landsbergisa na przesłanie w 1995 r. do Wilna wniosku 
polskiej prokuratury o pomoc prawną w sprawie ścigania sprawców zbrodni glinciskiej34. 
Zachowania te ilustrują brak dojrzałości istotnej części opinii publicznej w Polsce i na 
Litwie do rozrachunku ze zbrodniami wojennymi z czerwca 1944 r.

Wieloletnie śledztwa w sprawie zbrodni glinciskiej i dubińskiej napotykały na licz-
ne, typowe dla takich przypadków trudności. Działania wojenne oraz lata sowieckiego 
zniewolenia sprawiły, że nie zachowały się, poza nielicznymi wyjątkami, dokumenty 
mogące pomóc w wyjaśnianiu okoliczności zbrodni. Upływ czasu spowodował, że nie 
żyje już większość uczestników oraz świadków badanych zajść. Nieliczni weterani są 
już w bardzo podeszłym wieku, ówcześni dwudziestolatkowie są już obecnie po dzie-
więćdziesiątce. Trudno przy takim stanie rzeczy spodziewać się istotnego przełomu 
w sprawie.

Głównym wyzwaniem pozostaje szczegółowe zrekonstruowanie wypadków, odtwo-
rzenie składu osobowego oddziałów prowadzących akcje przeciwko ludności cywilnej 
oraz ustalenie roli, jaką odegrały w nich poszczególne osoby. Prowadzenie takich po-
stępowań wymaga od prokuratorów szczególnych umiejętności oraz współpracy z his-
torykami.

32 A. Kaczyński, Przesłuchania kombatantów...; AK-owcy wzywani do litewskiej prokuratury, „Rzeczpospolita” 
11 II 2000, http://new-arch.rp.pl/artykul/263450.html, dostęp 8 IV 2014; J.J. Komar, Polscy patrioci..., s. 12; Litew-
ska prokuratura przesłuchuje weteranów AK, „Gazeta Wyborcza”, 14 II 2001; J. Urbankiewicz, Czego nie wiedzą 
doradcy ministra Geremka..., s. 2–7: „Dobrze by było, gdyby władze polskie zażądały od strony litewskiej wytłuma-
czenia się z wojennych zbrodni, zamiast nękać naszych weteranów AK przewrotnymi dochodzeniami”.
33 J.J. Komar, Polscy patrioci..., s. 12.
34 W. Liniewicz, Ukarać morderców...
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Podczas analizy polskiego postępowania w sprawie zbrodni glinciskiej nasuwa się 
wniosek, że nie zostały należycie wykorzystane możliwości, które przyniosła pomoc 
prawna ze strony litewskiej. Bez wątpienia najcięższym zaniedbaniem była rezygnacja 
ze starań o pozyskanie od prokuratury litewskiej odpisu najważniejszego z odnalezio-
nych dokumentów – listy imiennej 3. kompanii 258. rezerwowego litewskiego batalionu 
policyjnego, który dokonał zbrodni. Dokument ten powinen być jednym z kluczowych 
dowodów rzeczowych w sprawie. Nie ma śladu, aby podjęto starania o ustalenie źródła 
jego pochodzenia, co doprowadziłoby do odnalezienia w zbiorach LCVA kolekcji akt 
tego batalionu35. Z niezrozumiałych powodów zadowolono się wyłącznie informacją, że 
litewska prokuratura odnalazła i przesłuchała trzy żyjące na Litwie osoby z tej listy oraz 
ustaliła, że wiele innych już nie żyje. Polska prokuratura nie złożyła również wniosków 
o przekazanie kopii protokołów przesłuchań owych trzech policjantów ani ustaleń do-
tyczących losów innych. Informacje o zgonach części osób pozwoliłyby na zawężenie 
kręgu poszukiwań pozostałych. A poszukiwania te należało prowadzić także poza Litwą, 
wiadomo bowiem, że znaczna część członków litewskich formacji kolaboranckich na 
służbie niemieckiej opuściła Litwę w 1944 r. Niektórzy po wojnie zamieszkali w Pol-
sce. Zdecydowana większość znalazła się w obozach uchodźców w Niemczech, skąd 
w późniejszych latach rozproszyła się po świecie, kierując się głównie do Ameryki. Dziś 
wiadomo, że wśród nich był też dowódca 3. kompanii por. Petras Polekauskas.

Informacja o odnalezieniu na Litwie trzech żyjących funkcjonariuszy 3. kompanii 
dawała ponadto możliwość zwrócenia się z wnioskiem o ich dodatkowe przesłucha-
nie i zadanie pytań interesujących polską stronę. Powinny one być ukierunkowane na 
odtworzenie historii tej jednostki, jej struktury organizacyjnej oraz obsady funkcji do-
wódców pododdziałów. Mogło to pomóc w sprecyzowaniu, które z pododdziałów brały 
udział w zabójstwie polskich cywilów. Należało też upewnić się, czy świadkowie ci nie 
znają nazwisk bezpośrednich egzekutorów.

Nie wiadomo, czy pozyskana w trakcie śledztwa informacja o postawieniu por. Pe-
trasa Polekauskasa i grupy jego podwładnych przed Sądem SS i Policji w Wilnie w 1944 r. 
doprowadziła do poszukiwania akt tej sprawy w archiwach niemieckich. Ich wartość 
dla sprawy byłaby pierwszorzędna. Wśród działań, które należało podjąć, było także 
zwrócenie się do organów wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej z zapytaniem 
o wyniki postępowania przekazanego przez stronę polską prokuraturze ZSRR w 1971 r.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki ścigania sprawców zbrodni glinciskiej 
i dubinskiej, można sformułować paradoksalne spostrzeżenie, że ostatnie osiągnięcie na 
tym polu zanotował hitlerowski aparat policyjny, który nazajutrz po zbrodni w Glincisz-
kach aresztował 12 podejrzanych o jej popełnienie policjantów litewskich. Według po-
siadanych informacji, jeszcze w czerwcu 1944 r. zostali oni postawieni przed hitlerow-
skim sądem, w wyniku czego kilku z oskarżonych zostało skazanych na kary więzienia, 
a ich dowódca na karę śmierci36. Szczegóły dotyczące tej sprawy są niepewne, gdyż – jak 
wiadomo – kary śmierci wobec por. Petrasa Polekauskasa nie wykonano.

35 LCVA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, 258-asis lietuvių policijos batalionas, 1941–1944. Kopia części tych dokumentów 
trafiła także do LYA (F. K-1, Ap. 46, B. 1250).
36 RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannfüh-
rera Hansa Joachima Böhmego do dowódcy Policji Bezpieczeństwa w Ostland, 24 VI 1944 r., k. 60; Prieš akis sunkūs 
egzaminai..., s. 2.
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Choć wielu funkcjonariuszy 3. kompanii 258. rezerwowego batalionu policyjnego 
oraz partyzantów 5. Brygady AK zostało ujętych i skazanych po lipcu 1944 r. przez 
komunistyczne sądy na Litwie i w Polsce, to jednak nie jest znany żaden przypadek, 
aby ich ukaranie miało związek z rozliczaniem zdrodni glinciskiej lub dubińskiej. Do-
tyczy to także dowódcy 5. Brygady AK rtm./mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 
który 2 listopada 1950 r. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie. Sprawa zbrodni dubińskiej nie była przedmiotem tego postępowania i nie 
znalazła żadnego odzwierciedlenia w wyroku, uchylonym zresztą w 1993 r.37

Wymiernymi skutkami postępowań prowadzonych w Polsce i na Litwie pozostaną 
zgromadzone w ich toku materiały, zwłaszcza zeznania świadków i dokumenty. Na ich 
podstawie możliwe jest dokonanie choćby częściowej rekonstrukcji zajść. To ważny cel 
prowadzenia tego rodzaju śledztw. Wobec braku możliwości wyciągnięcia konsekwencji 
w stosunku do nieżyjących sprawców zbrodni istotne znaczenie ma sformułowanie osą-
du historii na temat ich czynów. Dążenie do ustalenia odpowiedzialności konkretnych 
osób może przynieść dalekosiężną korzyść edukacyjną, poprzez uświadomienie społe-
czeństwu, że sprawcy tego rodzaju niedopuszczalnych czynów będą ścigani i napiętno-
wani bez względu na upływ czasu i niezależnie od tego, którą ze stron konfliktu będą 
reprezentować.

Upamiętnienie ofiar

Oprócz ukarania bądź symbolicznego napiętnowania sprawców istotne jest także 
godne upamiętnienie ofiar zbrodni, którego podstawowym elementem pozostaje opieka 
nad miejscami ich pochówku. Polacy zamordowani w Glinciszkach i Podbrzeziu spoczę-
li na byłym niemieckim cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej w Glincisz-
kach. Jedynie Władysław Komar został pochowany na wileńskiej Rossie, lecz jego grób 
nie zachował się do dzisiejszych czasów. Natomiast groby ofiar zbrodni dubińskiej, ze 
względu na rozległy obszar, na którym się ona rozegrała, rozsiane są po wiejskich cmen-
tarzach parafialnych w Dubinkach, Giedrojciach, Inturkach, Janiszkach i Malatach.

Znaczna część pierwotnych mogił z 1944 r. uległa z czasem zatarciu. Gdy na miejscu 
nie pozostał nikt z rodziny zamordowanych, drewniane krzyże zbutwiały, a mogiły zaro-
sły. W dobrym stanie były natomiast groby znajdujące się pod stałą opieką krewnych.

Co najmniej od lat siedemdziesiątych opiekę nad grobami ofiar zbrodni glinciskiej 
sprawowała młodzież szkolna z Podbrzezia. Cmentarz ten włączony został w obszar 
lokalnej sowieckiej pamięci historycznej, czego widomym świadectwem była umiesz-
czona tam tablica pamiątkowa z napisem w języku rosyjskim: „Tutaj pochowane są 
ofiary faszyzmu rozstrzelane 20 czerwca 1944 r. 38 osób”38. Staraniem miejscowych 
władz kwatera została ogrodzona metalowym łańcuchem i żywopłotem, wewnątrz któ-

37 Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie Antoniego Olechnowicza, Henryka Borowskie-
go, Zygmunta Szendzielarza, Lucjana Minkiewicza, Wandy Minkiewicz i Lidii Lwow, Warszawa, 2 XI 1950 r. [w:] 
T. Łabuszewski, K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota”..., s. 286–299. O okolicznościach uchylenia wyroku przez 
Izbę Wojskową Sądu Najwyższego w dniu 10 XII 1993 r. zob. O. Christa, U Szczerbca i Łupaszki, Gdańsk 1999, 
s. 282–286.
38 R. Korab-Żebryk, Mord w Glinciszkach...
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rego znalazło się 13 obmurowanych nagrobków. Wśród młodzieży szkolnej kultywo-
wana była zwłaszcza pamięć o pochowanych tam byłych nauczycielach z Podbrzezia 
– Józefie i Ludmile Konecznych, po których pamiątki przechowywano w szkolnej izbie 
pamięci. Ich sylwetki oraz okoliczności zbrodni przypomniane zostały w 1984 r. na 
łamach wydawanej w Wilnie polskojęzycznej gazety sowieckiej „Czerwony Sztandar”. 
Zgodnie z kanonami sowieckiej propagandy małżonkowie Koneczni upamiętniani byli 
jako nauczyciele pierwszej sowieckiej szkoły w Podbrzeziu, co odnosiło się do krótkie-
go epizodu okupacji sowieckiej we wrześniu i październiku 1939 r. Milczeniem pomi-
jano przy tym ich wcześniejszą, kilkunastoletnią pracę dydaktyczną w tej szkole przed 
wojną39.

W podobny sposób sowiecka propaganda fałszowała okoliczności mordu w Glin-
ciszkach. Sprawców zbrodni określano jako „żołnierzy faszystowskich, burżuazyj-
nych nacjonalistów”. Potyczkę w Glinciszkach stoczyli z nimi „partyzanci radzieccy”, 
w oczywisty sposób bowiem nie mogli być upamiętnieni – skazani na historyczny niebyt 
– żołnierze Armii Krajowej. Tak spreparowaną wersję historii miejscowe władze kulty-
wowały w rutynowy sposób, organizując doroczne wiece mieszkańców i uczniów, m.in. 
w Dniu Zwycięstwa, obchodzonym 9 maja40.

W tym samym czasie groby ofiar zbrodni dubińskiej pielęgnowane były wyłącznie 
dzięki prywatnej inicjatywie ich bliskich. W oficjalnej historiografii sowieckiej zbrod-
nię tę również interpretowano z punktu widzenia marksistowskiego. Za jej sprawcę 
uznano „polską burżuazyjno-nacjonalistyczną bandę”, kierowaną przez „polskiego 
obszarnika”41.

Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z upadkiem rządów komunistycznych na Lit- 
wie i budową niepodległego państwa litewskiego. 23 czerwca 1990 r. na cmentarzu 
w Dubinkach odsłonięty został pamiątkowy kamień. Umieszczono na nim nazwiska 
osób zabitych w tej miejscowości przez polskich partyzantów, co ujęto za pomocą zwro-
tu: „Zamordowani przez polską Armię Krajową 23.06.1944”. Obok tego pomnika znaj-
duje się rząd rodzinnych mogił ofiar zbrodni, wśród których imiennie oznaczone są dwa 
groby: Anny i Witolda Górskich oraz Józefa Leśnikowskiego, jego teściowej Veroniki 
Pipirienė i szwagra Jurgisa Pipirasa42.

Dwa lata później na placu przed szkołą w Dubinkach założono park pamięci, w któ-
rego centrum 18 lipca 1999 r. odsłonięto drugi pomnik, dedykowany Litwinom zamor-
dowanym przez Armię Krajową w 1944 r.43 Pomysł ufundowania kolejnych podobnych 
pomników ofiar AK w Janiszkach i Wilnie nie został dotąd zrealizowany44. Pozostałe 
groby ofiar zbrodni dubińskiej, zlokalizowane w innych miejscowościach, mają charak-
ter wyłącznie prywatny i najczęściej nie zawierają żadnej wzmianki o okolicznościach 
śmierci pochowanych w nich osób.

39 A. Zujewa, „Nigdy nie zapomnę”, „Czerwony Sztandar”, 4 VIII 1981; A. Rolska, Paberże wczoraj i dziś, ibidem, 
4 IX 1984.
40 Czas nie zatarł śladów...
41 B. Juodzevičius, Kruvinas birželis..., s. 105.
42 J. Surwiło, Tu nastąpił odwet... Fotoreportaż z Dubinek, „Kurier Wileński”, 22 VI 1994, s. 5.
43 Idem, Rachunków nie zamykamy, Wilno 2007, s. 549.
44 K. Garšva, Armija krajova ir Vietinė rinktinė Lietuvoje, „XXI amžius” 2004, nr 61, http://xxiamzius.lt/nume-
riai/2004/08/18/zvil_01.html, dostęp 9 IV 2014; Relacja Wandy Bankauskienė, 19 VI 2010.
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Od początku lat dziewięćdziesiątych wyraźna stała się potrzeba przebudowy so- 
wieckiego monumentu na cmentarzu w Glinciszkach. Z roku na rok była ona coraz 
bardziej paląca, m.in. ze względu na odwiedzanie tego miejsca przez oficjalne polskie 
i litewskie delegacje państwowe. Kwestia upamiętnienia ofiar mordu glinciskiego zna-
lazła tymczasowe rozwiązanie w czerwcu 1994 r., w związku przypadającą wówczas 
50. rocznicą zbrodni. Miejscowa administracja starostwa podbrzeskiego zmieniła starą 
tablicę z rosyjskim napisem na nową, litewsko-polską. W języku litewskim napisano: 
„Žuvusiems Antro pasaulio karo metais” (Poległym w latach drugiej wojny światowej), 
a po polsku: „Ofiary drugiej wojny światowej”. Treść napisu na nowej tablicy okazała 
się jeszcze bardziej enigmatyczna od poprzedniej, nie ujawniała, kim były ofiary ani jaka 
była ich liczba, nie informowała także o dacie zbrodni ani jej sprawcach. W naturalny 
sposób wywołało to zadrażnienie wśród miejscowego społeczeństwa polskiego, rodząc 
podejrzenie intencjonalnego ukrywania podstawowych faktów dotyczących zbrodni45. 
W reakcji na to, z inicjatywy działaczy ZPL z Podbrzezia, w 1997 r. na cmentarnym 
krzyżu w Glinciszkach zawieszona została tabliczka z napisem: „Zginęli 20.06.1944 
dlatego, że byli Polakami” oraz imienną listą zamordowanych46.

Kompleksową przebudowę wojennego cmentarza w Glinciszkach przeprowadzono 
dopiero w końcu lat dziewięćdziesiątych. Na mocy zezwolenia Departamentu Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, wydanego w czerwcu 
1998 r., zrealizowała ją polska Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Cmentarzyk 
został uroczyście otwarty 4 lipca 1999 r.47 Całość ogrodzono murkiem z kamienia polne-
go, wewnątrz zaś ustawiono 38 betonowych krzyży, odpowiadających liczbie pochowa-
nych tam osób. W centralnym miejscu stanął pomnik z krzyżem i tablicami, na których 
umieszczono nazwiska zamordowanych oraz tekst w języku polskim i litewskim: „Tu 
spoczywają Polacy mieszkańcy Glinciszek zamordowani 20 czerwca 1944”48. Nadal 
nierozwiązaną sprawą pozostało pominięcie na pomniku informacji o litewskich spraw-
cach zbrodni. Skutkiem tego jest nierównorzędność w lokalnym upamiętnieniu zbrodni 
glinciskiej i dubińskiej49. Nieścisła jest także umieszczona na pomniku informacja, że na 
cmentarzu pochowani są jedynie mieszkańcy Glinciszek. Znaczna część zabitych osób 
mieszkała bowiem w okolicznych wsiach i zaściankach, takich jak: Burkiła, Werśminie, 
Wesołówka, Skierdzima i Sprejnie. Dwie inne osoby mieszkały w Wilnie, a kilka niezi-
dentyfikowanych ofiar także pochodziło spoza Glinciszek.

Miejsca pamięci w Glinciszkach i Dubinkach stanowią naturalną przestrzeń dla oko-
licznościowych ceremonii i uroczystości o charakterze memoratywnym. Najczęściej od-
bywają się one w kolejne rocznice zbrodni – 20 i 23 czerwca – oraz w dzień Wszystkich 
Świętych. Stałymi uczestnikami tych obchodów są najstarsi mieszkańcy, w tym bliscy 
i sąsiedzi ofiar. Odgrywają oni rolę ważnych depozytariuszy lokalnej pamięci50.

45 J. Surwiło, Nie kijem, to pałką..., „Kurier Wileński”, 22 VI 1944.
46 C. Paczkowska, Te narodowe żałobne rocznice, „Tygodnik Wileńszczyzny” 2004, nr 26, http://www.tygodnik.
lt/200426/ng1.html, dostęp 9 IV 2014.
47 J. Surwiło, Mówić prawdę bez nienawiści, „Gazeta Wileńska”, 7 VII 1999, s. 3.
48 ROPWiM, Dokumentacja cmentarza w Glinciszkach.
49 J. Surwiło, Rachunków nie zamykamy..., s. 546–549; idem, W Glinciszkach uczczono pamięć pomordowanych, 
„Kurier Wileński”, 21 VI 1997; A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...
50 A. Romanowski, W Glinciszkach po pół wieku, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 28, s. 7; J. Surwiło, Mówić 
prawdę bez nienawiści..., s. 3.

GLINCISZKI.indd   205 2/2/15   12:19:48 PM



206

Szczególnie konsekwentnie kontynuowany jest zwyczaj corocznych, czerwcowych 
uroczystości w Glinciszkach, organizowanych przez lokalne koło Związku Polaków na 
Litwie w Podbrzeziu. Spotkania o charakterze religijno-patriotycznym gromadzą naj-
częściej dziesiąki miejscowych Polaków. Aktywnie uczestniczą w tych wydarzeniach 
chór parafialny oraz polscy harcerze, którzy zaciągają honorową wartę i prezentują pro-
gram artystyczny. Na przykład w 2010 r. przy akompaniamencie gitar zaprezentowali 
wybór okolicznościowych pieśni. Wśród nich znalazła się Elegia o...[chłopcu polskim], 
według wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety i żołnierza AK poległego w po-
wstaniu warszawskim. Odświętny charakter miały obchody 70. rocznicy zbrodni, które 
odbyły się w Glinciszkach 20 czerwca 2014 r. pod hasłem „Nie o zemstę, lecz o pamięć 
i modlitwę prosimy”.

Podobny charakter, choć mniej regularny, mają uroczystości odbywające się w Du-
binkach, np. ta 20 czerwca 2004 r. przy pomniku ofiar AK, w 60. rocznicę zbrodni. 
Uczestniczyli w niej mieszkańcy, członkowie organizacji społecznych oraz przedstawi-
ciele lokalnych władz samorządowych51.

Uroczystościom tym towarzyszą często okolicznościowe msze święte, odprawiane 
w intencji ofiar zbrodni w miejscowych kościołach parafialnych w Dubinkach i Pod-
brzeziu. Ten sposób upamiętniania tragedii glinciskiej praktykowany jest także w Pol-
sce. Na przykład 18 czerwca 1994 r., w 50. rocznicę mordu glinciskiego, odprawiona 
została w Gdańsku-Wrzeszczu uroczysta msza święta, połączona ze spotkaniem rodzin 
ofiar. Organizatorem była Danuta Krystyna Koneczna-Adamus, córka zamordowanych 
nauczycieli Józefa i Ludmiły Konecznych52.

Armia Krajowa w oczach Litwinów

O ile w Polsce akcja odwetowa 5. Brygady AK w Dubinkach i okolicy traktowana jest 
jako nieistotny epizod wojenny, którego faktyczny przebieg nie jest bliżej znany, o tyle 
na Litwie sytuacja wygląda inaczej. Zbrodnia dubińska w poważnym stopniu ukształto-
wała tam społeczny wizerunek wileńskiej Armii Krajowej. Popularny jest wręcz pogląd, 
że formacja ta zajmowała się wyłącznie mordowaniem litewskich cywilów53. W konse-
kwencji, jak ujął to były ambasador polski na Litwie prof. Jan Widacki: „Stosunek Litwi-
nów do oddziałów AK działających na Wileńszczyźnie jest mniej więcej taki – obojętne, 
czy słusznie, czy niesłusznie – jak Polaków do UPA”54. Towarzyszyło temu niejedno-
krotne przemilczanie wcześniejszej zbrodni litewskiej policji na Polakach w Glincisz-
kach55. Podkreślić przy tym trzeba, że społeczna wiedza o przebiegu obu zbrodni – tak 
w Polsce, jak i na Litwie – jest raczej nikła56.

51 K. Garšva, Armija krajova ir Vietinė...
52 OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 161, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Gajewskiego, 24 VIII 1994 r.
53 Głos w dyskusji Liudasa Truski [w:] Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie..., s. 109.
54 J. Widacki, Litwa nam, my Litwie, „Gazeta Wyborcza”, 22 VI 2004, s. 10.
55 A. Romanowski, W Glinciszkach po pół wieku..., s. 7.
56 A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...
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Po kilkudziesięciu latach sowieckiej cenzury dyskusja o działalności AK rozpoczęła 
się na Litwie w końcu lat osiemdziesiątych, a przybrała na sile i zatoczyła szersze kręgi 
wraz z odzyskaniem niepodległości. Szczególnie aktywne na polu upowszechniania tej 
wiedzy było towarzystwo „Vilnija” wraz ze swoim przewodniczącym Kazimierasem 
Garšvą. Działalność publiczną prowadził także Klub Ofiar Armii Krajowej, nawołujący 
do pociągnięcia morderców z AK do odpowiedzialności karnej oraz uczczenia pamięci 
ich ofiar. W imieniu klubu występowali publicznie m.in.: przewodniczący zarządu Vla-
das Trimonis, dr Juozas Lebionka i Juozas Tonkūnas57.

Jedną z pierwszych inicjatyw społecznych była rezolucja przyjęta podczas wiecu 
w Dubinkach 2 maja 1992 r., domagająca się (bezskutecznie) od władz państwowych 
ustawowego zrównania polskich zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej ze 
zbrodniami okupantów niemieckiego i sowieckiego58.

Kulminacją aktywności społecznej było zorganizowanie z inicjatywy działaczy „Vil-
nii” „sądu społecznego” nad AK. Odbył się on 8 października 1993 r. w Wilnie z udzia-
łem polityków i historyków litewskich oraz tłumnie zgromadzonych widzów. Podsu-
mowaniem oskarżycielskich wystąpień było orzeczenie, że Armii Krajowa działała na 
Litwie bezprawnie i zmierzała do jej okupowania, dokonując przy tym ludobójstwa 
mieszkańców59. 

W tym samym czasie, pomiędzy lipcem a grudniem 1993 r., prowadziła prace rzą-
dowa komisja do zbadania działalności AK na Litwie60. Ustaliła ona, że aktywność ta 
miała charakter antylitewski i zmierzała do ponownego oderwania Wileńszczyzny od 
Litwy. Według komisji, partyzanci AK dokonywali przestępstw przeciwko ludzkości 
poprzez terroryzowanie i zabijanie niewinnych cywilnych mieszkańców, w większości 
Litwinów61.

Zarówno orzeczenie „sądu społecznego”, jak i ocena rządowej komisji litewskiej 
w kwestii AK wywołały gwałtowną polemikę ze strony polskiej. Rychłą odpowiedź na 
wnioski litewskiej komisji rządowej sformułowała grupa polskich historyków, w skła-
dzie: prof. Tomasz Strzembosz, dr Andrzej Chmielarz, dr Henryk Piskunowicz i Andrzej 
Przewoźnik. Przypomnieli oni, że polskie podziemie nie walczyło przeciwko państwu 
litewskiemu ani litewskim ruchom niepodległościowym, zwalczało natomiast kolabora-

57 J. Lebionka, Niekompetencja dziennikarki czy świadome zwodzenie czytelników?, „Kurier Wileński”, 5 XI 1993; 
J. Tonkūnas, Atsiprašyti yra garbinga. Ir krikščionys turi vertinti Armijos krajovos veiklą Lietuvoje, „XXI amžius” 
2004, nr 65, http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/nuom_02.html, dostęp 9 IV 2014; V. Trimonis, Apel do całego 
narodu litewskiego, wszystkich obywateli kochających Litwę, do wszystkich partii politycznych i ruchów społecznych 
Litwy, samorządów wszystkich miast i rejonów republiki, redakcji gazet „Lietuvos aidas”, „Lietuvos rytas”, „Tiesa”, 
„Voruta”, „Kurier Wileński” oraz wszystkich zagranicznych gazet litewskich, „Kurier Wileński”, 17 III 1994, s. 5.
58 Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai: Dubingių parko – memorialo sodintojų lenkų Armijos Krajovos 
genocido aukoms atminti rezolucija, „Voruta” 1992, nr 19.
59 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe..., s. 470; A. Firewicz, Litwa..., s. 163–164; L. Juozapaitis, Argi 11 mėnesių 
mano dukrytė kolaboravo su vokiėčiais. Reportažas iš visuomeninio Armijos Krajovos teismo, vykusio spalio 8 d. 
1993. Mokytojų namų didžiojoje salėje Vilniuje, „Voruta” 1993, nr 40, s. 2–3; Visuomeninio Armijos Krajovos teis-
mo vertintojų komisijos sprendimas, „Atgimimas”, 27 X 1993; Klub Ofiar Armii Krajowej, Sąd społeczny nad AK, 
„Kurier Wileński”, 8 X 1993; A. Borowik, Sąd społeczny nad AK. Była ława przysięgłych – zabrakło obrońców..., 
„Znad Wilii”, 10–23 X 1993; O sądzie społecznym nad AK, „Kurier Wileński”, 12 X 1993.
60 W skład komisji weszli historycy: Mindaugas Tamošiunas, Liudas Truska, Regina Žepkaitė, Rimantas Zizas, 
Arūnas Bubnys, Stanislovas Buchaveckas oraz prawnik Saulius Katuoka.
61 A. Firewicz, Litwa..., s. 170–171; R. Žepkaite, A. Bubnys, S. Buchaveckas, S. Katuoka, M. Tamošiunas, L. Tru-
ska, R. Zizas, Wnioski Komisji Oceny Działalności Armii Krajowej na Litwie, „Kurier Wileński”, 12 X 1994.
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cję z okupantami. Historycy polscy wyrazili przy tym ubolewanie wobec pojedynczych 
aktów zabójstw ludności cywilnej, podkreślając, że nie były to akcje akceptowane przez 
miejscowe dowództwo AK62.

Kampania medialna wymierzona w Armię Krajową podjęta w litewskiej prasie 
i telewizji była jednym z charakterystycznych zjawisk w pierwszych latach niepodle-
głej Litwy. Dyskusję toczoną w przestrzeni publicznej zdominowały głosy radykałów, 
w których wypowiedziach nieznajomość faktów szła w parze z uprzedzeniami narodo-
wymi. Obiektywnym ustaleniom historycznym nie służyły też ówczesne naciski poli-
tyczne63.

Przykładem tendencyjnych, wręcz fałszywych, opinii na temat Armii Krajowej były 
sformułowania Kazimierasa Garšvy opublikowane w książce Armija krajova Lietuvoje 
z 1995 r.:

„[...] na zajętym przez Polskę terytorium wschodnim działalność AK była bezprawną 
i przestępczą. Ona była tutaj kolaborantem, podtrzymywała stosunki z Wehrmachtem 
i Armią Czerwoną, działała nie jako jednostka koalicji antyhitlerowskiej, ale jako zgraja 
separatystów. [...] AK dokonywała etnocydu nie tylko narodu litewskiego, ale i innych 
narodowości: grabiła, terroryzowała (straszyła, biła, męczyła) cywilnych mieszkańców, 
gwałciła kobiety, zabijała bez sądu niewinnych ludzi.

Według powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zgodnie z prawem państw, prze-
stępstwa takie nie powinny być tolerowane.

Państwowe instytucje Republiki Litewskiej muszą ocenić przestępstwa AK dokona-
ne przez zgraje na jej terytorium przeciwko jej obywatelom i nadal zabraniać działalno-
ści AK oraz jej propagowania (stawianie jej pomników, nielegalne zakładanie klubów 
AK itd.)”64.

Książka, z której pochodzą powyższe cytaty, kształtowała i niestety w dużym stopniu 
nadal kształtuje litewską opinię publiczną.

Stosunek społeczeństwa litewskiego do Armii Krajowej na początku lat dziewięć-
dziesiątych kształtował się w cieniu ówczesnego konfliktu politycznego na Wileńszczyź-
nie, wynikającego z podjętej przez miejscowych Polaków próby uzyskania autonomii 
narodowej. Odświeżyło to antypolskie resentymenty wśród Litwinów i obawy o utratę 
Wilna. Dopiero po zawarciu traktatu polsko-litewskiego w 1994 r.65 wzajemne relacje 
międzypaństwowe zaczęły się poprawiać, a następnie zacieśniły się wraz ze wspólnymi 
aspiracjami do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

Oceny wydarzeń z lat II wojny światowej stały się przedmiotem badań historyków 
polskich i litewskich, przez co zyskały na rzeczowości. Okazją do dialogu były m.in. 

62 T. Strzembosz, A. Chmielarz, H. Piskunowicz, A. Przewoźnik, Odpowiedź na „Wnioski Komisji Oceny Dzia-
łalności Armii Krajowej na Litwie Wschodniej” z dnia 19 XI 1993 r., „Kurier Wileński”, 13 X 1994; A. Firewicz, 
Litwa ..., s. 171–172.
63 H. Ilgiewicz, Przedstawienie działalności..., s. 237. Na temat zbrodni w Glinciszkach i działalności AK powsta-
ły na Litwie m.in. dwa filmy dokumentalne (Armija Krajova. Po penkiasdešimties metų, autorzy: V. Damaševičius, 
J. Matonis, Litwa 1994; Armija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis...). Więcej na ten temat zob. R. Mickiewicz, 
Antypolski film w litewskiej telewizji, „Rzeczpospolita”, 15 III 2005, http://new-arch.rp.pl/artykul/536141.html, 
dostęp 10 IV 2014.
64 K. Garšva, Działalność Armii Krajowej w Litwie [w:] Armija krajova..., s. 131, 136.
65 Traktat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, podpisany w Wilnie 26 IV 1994 r. (DzU 1995, nr 15, poz. 71).
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polsko-litewskie konferencje naukowe. Na przykład 3 grudnia 1999 r. odbyło się w Wil-
nie seminarium pt. „Ruch oporu w latach 1939–1945. Polsko-litewska lekcja historii”66. 
Jego kontynuacją była konferencja zorganizowana w Warszawie 12–13 września 2002 r. 
pt. „Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny 
światowej”67. Spotkania te niewątpliwie służyły wzajemnemu zrozumieniu. Jednak stałą 
przyczyną rozbieżnych interpretacji polskich i litewskich historyków pozostaje kwestia 
statusu Wilna i ziemi wileńskiej w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny 
światowej. Stąd wynika podstawowa różnica w polskich i litewskich ocenach legalności 
działania polskiego podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie w czasie woj-
ny.

Sprzeczne opinie wywołuje także postrzeganie niektórych postaci. Polacy z trudem 
pojmują, dlaczego jednym ze współczesnych bohaterów narodowych na Litwie stał się 
gen. Povilas Plechavičius, formujący w czasie wojny kolaboracyjne litewskie jednostki 
wojskowe u boku hitlerowskich Niemiec.

Działalność Armii Krajowej na Litwie znajduje obecnie odzwierciedlenie w litew-
skiej literaturze naukowej. Przykładem może być jej obszerne naświetlenie w opraco-
waniu Arūnasa Bubnysa z 1998 r., poświęconym okupacji niemieckiej na Litwie w la-
tach 1941–194468. Temat ten pojawia się także w litewskich podręcznikach szkolnych. 
W podręczniku do historii najnowszej dla klas dziesiątych, wydanym w 2008 r., autorzy 
podali, że partyzantka AK działała na Litwie od 1943 r., walcząc o odbudowę Polski 
w granicach z 1939 r. Wyjaśnili, że polscy partyzanci zwalczali Niemców, Sowietów 
oraz litewską administrację, toczyli boje także z LVR. Uzupełnili to jednak informacją, 
że AK terroryzowała miejscowych mieszkańców, zabijając ponad 200 osób69.

Negatywny stosunek litewskiej opinii publicznej do Armii Krajowej przekładał się 
bezpośrednio na traktowanie przez litewskie władze państwowe kilkudziesięciu wete-
ranów AK mieszkających na Wileńszczyźnie. 4 lutego 1990 r. założyli oni Klub Żoł-
nierzy Armii Krajowej przy Związku Polaków na Litwie. Pod wpływem antyakowskiej 
kampanii rozpętanej przez nacjonalistyczne towarzystwo „Vilnija” 11 marca 1992 r. 
prokurator generalny Republiki Litewskiej nakazał wyłączenie klubu ze struktury ZPL 
i zarejestrowanie go jako odrębnej organizacji. Ale rejestracji tej odmówiło później 
litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości „[...] ze względu na interesy narodu i państwa 
litewskiego, gdyż [...] działalność AK była skierowana przeciwko państwu litewskiemu 
i jego integralności terytorialnej”70.

Co prawda litewska komisja rządowa ds. oceny działalności AK na Litwie 30 grudnia 
1993 r. przedłożyła ministrowi sprawiedliwości wniosek o wyrażenie zgody na utworze-
nie na Litwie organizacji kombatantów AK mającej charakter wyłącznie samopomoco-

66 L. Świda, Sprawozdanie z organizacji i przebiegu seminarium pt. „Ruch oporu w latach 1939–1945. Polsko-li-
tewska lekcja historii”, które odbyło się 3 grudnia 1999 r. w Wilnie, „Pamiętnik Okręgu Wileńskiego AK” 2000, 
nr 10, s. 22–23.
67 Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie...; Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsa-
jos ir ypatumai 1939–1956, Vilnius 2004.
68 A. Bubnys, Vokiečių okupuota..., s. 256–269.
69 A. Kasperavičius, R. Jokimaitis, A. Sindaravičius, J. Laurinaitis, J. Brazauskas, A. Čižauskienė, B. Stukienė, 
B. Paulius, Naujausiųjų laikų istorija 10 klasei, Vilnius 2008, s. 152–153.
70 Cyt. za: A. Firewicz, Litwa..., s. 161.
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wy, jednak pod naciskiem protestu polityków większość członków komisji zgodziła się 
na usunięcie tego wniosku z końcowego raportu71.

Los grupy weteranów AK zależny był od najwyższych władz państwowych Polski 
i Litwy. Wielokrotnie ponawiane przez samych zainteresowanych wnioski o rejestrację 
klubu, kierowane do litewskiego ministra sprawiedliwości, nie odnosiły żadnego skut-
ku. O postępie w tej sprawie zadecydowała dopiero wizyta prezydenta Litwy Algirdasa 
Brazauskasa w Warszawie w dniach 17–18 lutego 1995 r. i rozmowy z premier Hanną 
Suchocką. W kilka dni pod powrocie prezydenta Litwy z Warszawy, 21 lutego 1995 r., 
przeszkody uniemożliwiające dotychczas rejestrację klubu zniknęły. W drodze kom-
promisu, polegającego na ocenzurowaniu nazwy, zarejestrowany został Klub Polskich 
Weteranów Wojennych na Litwie. Właściwe uregulowanie sprawy nastąpiło jednak do-
piero 20 sierpnia 2004 r. i również było wynikiem decyzji najważniejszych czynników 
politycznych. Władze litewskie zezwoliły na zarejestrowanie nazwy Klub Weteranów 
Armii Krajowej w sytuacji, gdy pod patronatem prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa 
przygotowane zostało pojednanie weteranów AK i LVR, uroczyście przeprowadzone 
dwa tygodnie później, 2 września 2004 r.72

Powyższe okoliczności wskazują, że realizacja prawa weteranów AK do swobodnego 
stowarzyszania była kartą przetargową w działaniach politycznych. Ich sytuacja prawna 
stanowiła pochodną bieżącego stanu dwustronnych relacji międzypaństwowych. 

Jako urzeczywistnienie państwowej polityki historycznej postrzegać należy samą 
koncepcję pojednania weteranów polskich i litewskich. Warto przypomnieć, że wzajem-
ne gesty pojednania pojawiały się niemal od początku nawiązania stosunków między 
Polską a Litwą, zgodnie z niepisanym kanonem prowadzenia współczesnej polityki za-
granicznej, wymagającej często przezwyciężania historycznych konfliktów73.

W tej sytuacji zbrodnie wojenne w Glinciszkach i Dubinkach stały się czytelnymi 
symbolami wzajemnych krzywd, a groby ich ofiar naturalnymi miejscami, w których 
dokonywać się może misterium wzajemnej ekspiacji. Jednym z pierwszych tego typu 
gestów była wizyta w Glinciszkach ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jana 
Widackiego oraz przedstawicieli władz litewskich: zastępcy przewodniczącego Rady 
Najwyższej Kazimierasa Motieki i członka rządu Stasysa Kropasa 1 listopada 1992 r. 
Wspólna delegacja odwiedziła wówczas także cmentarz w Dubinkach. W obu miejscach 
zapalono znicze i wygłoszono okolicznościowe mowy o potrzebie polsko-litewskiego 
pojednania. Ten wzajemny gest został powtórzony również w następnym roku, tym ra-
zem z udziałem przedstawicieli środowiska kombatanckiego AK. Obecność weteranów 
przy grobach ofiar zbrodni dubińskiej w dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 1993 r. 
miała swoją wymowę moralną i symboliczną, co jednak zostało przemilczane przez 
litewskie media74.

W połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiła się inicjatywa umieszczenia przy gro-
bach ofiar obu zbrodni symbolicznych krzyży. Dzień ich odsłonięcia miał być, w zamy-

71 Ibidem, s. 169–170; H. Ilgiewicz, Przedstawienie działalności..., s. 235.
72 Klub Żołnierzy Armii Krajowej [w:] Wileńska encyklopedia 1939–2005..., s. 266.
73 Szerzej na ten temat zob. K. Wigura, Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk– 
–Warszawa 2011.
74 A. Firewicz, Litwa..., s. 167–168; W. Tochman, Chodził sobie po Wilnie ambasador Widacki, „Gazeta Wybor-
cza”, 31 VIII–1 IX 1996, s. 10; Znicze pamięci i pojednania, „Kurier Wileński”, 3 XI 1993.
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śle pomysłodawcy, corocznym świętem pojednania i przyjaźni. Projekt przedsięwzięcia 
zaproponowany został przez Litwinów ze środowiska Pranasa Morkusa, przewodniczą-
cego Towarzystwa Litwa–Polska, i spotkał się z poparciem polskiego ambasadora prof. 
Jana Widackiego. Koncepcja zakładała postawienie przez Litwinów krzyża w Glincisz-
kach z napisem: „Bracia Polacy, przebaczcie”. Towarzyszyć temu miało umieszczenie 
przez Polaków w Dubinkach podobnego krzyża, z analogicznym napisem: „Bracia 
Litwini, przebaczcie”. Sprawa była przedmiotem rozmów przedstawicieli obu krajów, 
w tym także na najwyższym szczeblu, nie doczekała się jednak realizacji. W lokalnym 
środowisku zabrakło przychylnej atmosfery dla takich działań75.

Korzystny klimat polityczny na Litwie pojawił się w 2004 r. Po kilku latach nego-
cjacji i nieformalnych spotkań, przy zaangażowaniu premiera litewskiego rządu, poro-
zumiano się w sprawie pojednania dawnych wrogów, weteranów AK i LVR. 2 września 
2004 r. w pałacu prezydenckim w Wilnie odbyła się uroczysta ceremonia podpisania 
przez przedstawicieli obu stron Deklaracji Pojednania. Kombatantów litewskich repre-
zentował Antanas Paulavičius, przewodniczący Związku Żołnierzy LVR, a polskich 
Wacław Pacyno, prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej. Uroczystości patronował 
prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, obecni byli także premier Algirdas 
Brazauskas i minister spraw zagranicznych Antanas Valionis. Stronę polską reprezen-
towali podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Majkowski i ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Bahr76. W Deklaracji Pojedna-
nia zapisano: „[...] minęło 60 lat od czasu, gdy byliśmy sobie wrogami, i dziś stwierdza-
my, że historia rozstrzygnęła kwestie, z powodu których przeciwko sobie walczyliśmy. 
[...] wyrażamy głęboki żal, że w czasach zbrojnych starć między nami ucierpiały także 
osoby cywilne. Poszkodowanych i ich bliskich przepraszamy”77. O ile na Litwie wyda-
rzenie to było szeroko komentowane, o tyle media w Polsce nie poświęciły mu większej 
uwagi.

Analizując formułę polsko-litewskiego pojednania kombatantów, należy zauważyć, 
że miała ona przede wszystkim charakter pojednania wewnątrzlitewskiego, ponieważ 
po obu stronach znajdowali się obywatele Republiki Litewskiej. W przeciwieństwie do 
Związku Żołnierzy LVR, wileński Klub Żołnierzy Armii Krajowej nie był reprezenta-
tywny dla ogółu byłych żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK. Przygniatająca większość 
z nich mieszkała wówczas w Polsce i skupiała się w Okręgu Wileńskim Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który nie był stroną pojednania.

Otwartą kwestia pozostaje też pytanie, w jakim stopniu akt pojednania wynikał z we-
wnętrznych pobudek weteranów, w jakim zaś był konsekwencją nacisków litewskich 
i polskich władz państwowych, zainteresowanych realizacją politycznego projektu78. 

75 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe..., s. 435; A. Firewicz, Litwa..., s. 167–168; A. Kaczyński, Przesłuchania kom-
batantów...; J. Kurski, Skąd Litwini wracali?, „Gazeta Wyborcza”, 31 I–1 II 1998, s. 8; W. Tochman, Chodził sobie 
po Wilnie..., s. 10; T. Venclova, Przede wszystkim poeta (wywiad przeprowadzony przez T. Vyšniauskaite), „Słowo 
Wileńskie”, 10–16 III 1995.
76 Polska–Litwa. Pojednanie i przebaczenie..., s. 52; Lietuvos vietinės rinktinės...; Prezidentūroje pasirašyta Lietu-
vos...; Żołnierze AK i gen. Plechavičiusa...
77 Cyt. za: Polska–Litwa. Pojednanie i przebaczenie..., s. 4. 
78 Być może swoje znaczenie miały obietnice przedstawicieli władz litewskich składane weteranom AK, dotyczą-
ce otrzymania świadczeń finansowych (dodatku do emerytury), analogicznych do świadczeń otrzymywanych przez 
weteranów LVR (A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...).
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Wymiernym wynikiem negocjacji dyplomatycznych stała się zgoda litewskich władz na 
rejestrację Klubu Weteranów Armii Krajowej, co było głównym warunkiem stawianym 
przez władze polskie79.

Kontynuacją wrześniowego aktu pojednania było późniejsze wspólne uczczenie 
przez polskich i litewskich kombatantów miejsc pamięci w Glinciszkach i Dubinkach 
11 czerwca 2005 r. Na grobach ofiar zapalono znicze oraz złożono kwiaty, wspólnie 
modlono się po polsku i litewsku. Z obu stron padły też słowa przeprosin i prośby o wy-
baczenie80. 

Prawdopodobnie wzmocnieniu wydźwięku wileńskiego pojednania służyć miała 
książka Podając ręce zbliżamy narody..., przygotowana przez dziennikarzy Algimantasa 
Degutisa i Jacka Komara w odpowiedzi na propozycję doradcy premiera litewskiego rzą-
du Viliusa Kavaliauskasa81. Skutek tej inicjatywy okazał się jednak odwrotny od zamie-
rzonego. W czasie przygotowywania pracy doszło do kontrowersji związanych z treścią 
przekazu historycznego. Wskutek tego z przedsięwzięcia wycofał się polski konsultant 
historyczny prof. Jarosław Wołkonowski. Dyskusja na temat książki doprowadziła do 
sporu także pomiędzy weteranami LVR i AK w marcu 2006 r.82 W późniejszym czasie 
kontakty pomiędzy polskimi i litewskimi weteranami uległy rozluźnieniu83.

Wileński akt pojednania kombatantów wymyka się jednoznacznej ocenie. Inicjaty-
wa ta z pewnością zaowocowała złagodzeniem wewnątrzlitewskiego konfliktu i wyci-
szeniem antyakowskiej propagandy na Litwie. Od początku spotykała się jednak także 
z krytyką84. Pojednanie nie odzwierciedlało poglądów i nastrojów znacznej części społe-
czeństw, które nie dojrzały do szczerego wyciągnięcia rąk na zgodę. Uznać je można za 
mały postęp, który wkrótce wytracił swoją energię i nie miał długofalowej kontynuacji. 
Wkrótce międzypaństwowe relacje polsko-litewskie uległy gwałtownemu ochłodzeniu, 
czy wręcz weszły w „epokę lodowcową”, i oceniane były przez komentatorów między-
narodowych jako najgorsze relacje sąsiedzkie między krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej. Znalazło to odzwierciedlenie także w nastrojach społecznych. Jak donosiły 
media, w latach 2008–2011 dramatycznie wzrósł odsetek Litwinów, którzy deklarowali, 
że nie chcą mieszkać obok Polaka (z poziomu 9,5 proc. do 51 proc.). W rankingu tym 
niechęć Litwinów do Polaków przewyższyła nawet głęboko ugruntowaną niechęć do 
Żydów (45 proc.)85.

Wzajemne pojednanie Polaków i Litwinów wydaje się dziś wyzwaniem na odległą 
przyszłość, rozpisanym być może na kilka pokoleń. Poprzedzone musi być bez wątpie-
nia żmudną, długofalową pracą na polu edukacyjnym.

79 J.J. Komar, Po trzech latach dyplomatycznych rozmów. Polsko-litewskie pojednanie weteranów, „Biuletyn Infor-
macyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2004, nr 9, s. 57–58.
80 Idem, Pojednanie wrogów...
81 A. Degutis, J.J. Komar, Paduodami rankas suartiname tautas. Lietuvos vietinės rinktinės ir Vilniaus apygardos 
Armijos Krajovos susitaikymas, Vilnius 2006.
82 A. Pilarczyk, Wyboista droga do pojednania, „Magazyn Wileński” 2004, nr 4, http://www.magwil.lt/archi-
wum/2006/mww4/kwt-9.htm, dostęp 11 IV 2014.
83 A. Ivaskevicius, Litwini i Polacy...
84 Przeciwko rejestrowaniu Klubu Weteranów Armii Krajowej oraz pojednaniu byłych żołnierzy LVR i AK prote-
stował przewodniczący towarzystwa „Vilnija” Kazimieras Garšva (K. Garšva, Armija krajova ir Vietinė...).
85 Wyniki sondażu GfK Custom Research Baltic, przeprowadzonego w listopadzie 2011 r. (http://wiadomo-
sci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,10917705,Wiekszosc_Litwinow_nie_chce_Polaka_za_sasiada__Ogromny.
html?lokale=warszawa, dostęp 11 IV 2014).
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Major „Łupaszko” – „żołnierz wyklęty” 

Analizując współczesną wiedzę w Polsce na temat wydarzeń z Glinciszek i Dubinek, 
w nieunikniony sposób odnieść się należy do postrzegania jednej z kluczowych postaci 
ówczesnego dramatu, dowódcy 5. Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupasz-
ki”. Jeszcze za życia, w latach czterdziestych, stał się on w Polsce ludowym bohaterem, 
symbolem nieustępliwej walki z Sowietami i ich poplecznikami. Pamięć o nim żywa 
była wśród przesiedleńców z Wileńszczyzny oraz mieszkańców Białostocczyzny, Mazur 
i Pomorza. Jego walka inspirowała środowiska antykomunistyczne i niepodległościowe 
w kraju oraz na emigracji. Przejawem tego było pośmiertne odznaczenie mjr. „Łupaszki” 
w 1988 r. Krzyżem Złotym IV klasy Orderu Virtuti Militari przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na uchodźstwie, w uznaniu wybitnych czynów wojennych86. Z drugiej 
strony, przez kilkadziesiąt lat mjr Zygmunt Szendzielarz był bohaterem czarnej legendy 
wykreowanej przez komunistyczną propagandę. Przedstawiano go jako niemieckiego 
kolaboranta, szpiega „anglosaskich imperialistów” i „krwawego herszta wileńskich ban-
dytów”, mordujących działaczy komunistycznych.

W wolnej Polsce, wraz z odrzuceniem komunistycznego dziedzictwa, postać mjr. „Łu- 
paszki” doczekała się rehabilitacji, w tym także sądowej. Nie przestała jednak budzić 
kontrowersji wśród historyków i polityków oraz w niektórych środowiskach lokalnych.

Popularyzację osoby mjr. Zygmunta Szendzielarza przyniosła przede wszystkim 
pionierska biografia opracowana w końcu lat osiemdziesiątych przez Dariusza Fikusa, 
pt. Pseudonim „Łupaszka”87. Znajomość postaci pogłębiły późniejsze opracowania hi-
storyczne, poświęcone działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie88 oraz polskiego 
podziemia antykomunistycznego w latach czterdziestych i pięćdziesiątych89. Najwięk-
szy dorobek naukowy i popularyzatorski, koncentrujący się na aktywności oddziałów 
partyzanckich mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” po lipcu 1944 r. mają Kazimierz 
Krajewski i Tomasz Łabuszewski – Od „Łupaszki” do „Młota” 1944–1949. Materiały 
źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działal-
ność 5. i 6. Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) – oraz Piotr Niwiński (Okręg Wileński 
AK w latach 1944–1948). Wspólną pracą trzech wymienionych autorów był także album 
pt. Brygady „Łupaszki”. 5. i 6. Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–195290. Wątek 
zbrodni glinciskiej i dubińskiej był w tych opracowaniach nieobecny lub traktowany 
marginalnie, jako wykraczający poza właściwy obszar zainteresowań91. O akcji odwe-
towej 5. Brygady AK na Litwie wspomniał szerzej autor kolejnej biografii mjr. „Łu- 

86 Odznaczenie zostało nadane dekretem prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata z 16 V 1988 r. (D. Fi-
kus, Pseudonim „Łupaszka”..., il. po s. 94).
87 Książka ta ukazała się początkowo w drugim obiegu wydawniczym w Polsce w latach 1988 i 1989 (nakładem wy-
dawnictw WP „Most” i „Prawy Margines”), następnie w Paryżu w 1989 r. (nakładem wydawnictwa Editions Dem-
biński), a w 1990 r. jako oficjalna publikacja Agencji Omnipress w kraju.
88 H. Piskunowicz, Działalność zbrojna...; L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny...; J. Wołkonowski, Okręg Wi-
leński...
89 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śla-
decka, Warszawa–Lublin 2007.
90 K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”...
91 Szersza wzmianka na ten temat pojawiła się jedynie w: K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”..., 
s. 15–16.
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paszki” Patryk Kozłowski (Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” 1910–
–195192). Trudno jednak przyjąc jego interpretację wydarzeń bez zastrzeżeń93.

Symptomatyczny jest brak monografii 5. Brygady AK z okresu wileńskiego, czyli 
z lat 1943–1944. Jest to dość wyjątkowa sytuacja, zważywszy na fakt, że oddział ten był 
jednym z najdłużej działających na tym terenie, przez długi czas też największym i naj-
bardziej znanym. Zdecydowana większość brygad wileńskich AK doczekała się w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat mniej lub bardziej udanych opracowań94. Na temat 5. Brygady 
AK ukazały się dotychczas jedynie prace o charakterze przyczynkarskim95 oraz wspo-
mnienia kilku byłych partyzantów96. Można się zastanawiać, czy sytuacja ta nie wynika 
w jakimś stopniu z konieczności zmierzenia się przez potencjalnego autora także z inter-
pretacją wątku zbrodni dubińskiej.

W ostatnich latach popularność postaci mjr. „Łupaszki” wiąże się przede wszystkim 
ze wzrastającym zainteresowaniem historią polskiego podziemia antykomunistycznego 
z lat 1944–1956. Losy „żołnierzy wyklętych” stały się obecnie tematem niezwykle noś-
nym, także wśród młodego pokolenia Polaków. Doniosłą rolę odegrały w tym działania 
badawcze i edukacyjne prowadzone przez Biuro Edukacji Publicznej IPN. Kulminacją 
tego zjawiska stało się ustanowienie w 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”97. Major „Łupaszko” na-
leży do głównych bohaterów tego święta, jako jeden z najbardziej znanych dowódców 
antykomunistycznej partyzantki, obok m.in. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, 
kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” czy por. Józefa Kurasia „Ognia”.

Z tego też powodu inicjatorzy budowy ogólnopolskiego pomnika „żołnierzy wy-
klętych” w Sopocie uznali, że to właśnie mjr. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” i jego 
żołnierze najlepiej będą uosabiać bohaterów ówczesnego oporu zbrojnego. Podjęte 
w 2006 r. starania w tej sprawie nie doczekały się jednak, jak dotąd, realizacji. Najważ-
niejszym elementem projektowanego pomnika mają być naturalnej wielkości sylwetki 
mjr. „Łupaszki” i czterech dowódców jego szwadronów, stojących ramię w ramię, tak 
jak ich uwieczniła jedna z fotografii z 1945 r.98

92 P. Kozłowski, Jeden z wyklętych..., s. 63–67.
93 Autor opowiada się za wersją, jakoby akcja odwetowa 5. Brygady Wileńskiej AK nie była samodzielna, tylko sta-
nowiła część ekspedycji przeprowadzonej wspólnie z 2. Zgrupowaniem AK. Podziela także pogląd, że atak na Du-
binki miał częściowo charakter walki zbrojnej z policją litewską.
94 T. Balbus, „Jurandowcy”...; J. Bohdanowicz „Czortek”, Brygada „Wilhelma”. Oddziały partyzanckie „Żuka” 
i „Gozdawy”, Gdańsk 1998; W. Borodziewicz, Szósta Wileńska Brygada AK...; Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka Bry-
gada Kmicica...; Z. Kłosiński, 3. Wileńska, Białystok 1995; K. Krauze „Wawrzecki”, Ostatni raport, „Wileński Prze-
kaz” 1997, suplement nr 14; T. Sawicki, Album 6. Dyspozycyjnej Brygady AK...; T. Szynkowski, „Błyskawica”...; 
A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada Partyzancka...; T. Szynkowski, Matko nasza...; A. Walczak, 13. Brygada Ar-
mii Krajowej...; W. Wołkowicz „Pantera”, Leśne ścieżki, Opole 1996. 
95 H. Piskunowicz, Bitwy 5. Brygady Wileńskiej AK..., s. 3–27; Z. Jezierski, Służba zdrowia 5. Brygady Wileńskiej 
„Łupaszki”, „Mars” 2001, nr 10, s. 207–230.
96 W. Bujko, Tego się nie da zapomnieć...; „Nie było czasu na strach...”...; E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Bry-
gada...; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”...; idem, Opowiedział 
mi „Maks”. Maks i Aldona...; W. Szewieliński, Strzępy wspomnień...
97 Ustawa z dnia 3 II 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (DzU 2011, nr 32, 
poz. 160).
98 P. Szubarczyk, Pomnik Żołnierzy Wyklętych, „Nasz Dziennik” („Dodatek historyczny IPN”) 2007, nr 1, s. 8. Jak 
wyrazili to pomysłodawcy: „[...] jest to zdjęcie symboliczne, dobrze znane i kojarzone z podziemiem antykomuni-
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Wszystkie pięć postaci, które symbolizować mają „żołnierzy wyklętych”, kojarzyć 
się jednak muszą także ze zbrodnią dubińską. W otoczeniu mjr. Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki”, który jako dowódca oddziału odpowiadał za przeprowadzoną w czerwcu 
1944 r. akcję odwetową, stoją bowiem byli partyzanci 1. kompanii szturmowej por. Wik-
tora Wiącka „Rakoczego”, stanowiącej trzon ówczesnej grupy rajdowej. Wśród nich są: 
por. Marian Pluciński „Mścisław”, były dowódca 3. plutonu w 1. kompanii, oraz trzej byli 
partyzanci z 2. plutonu sierż. Mieczysława Kitkiewicza „Kitka”: kpr./ppor. cz. w. Henryk 
Wieliczko „Lufa”, kpr./ppor. cz. w. Jerzy Lejkowski „Szpagat” i kpr./ ppor. cz. w. Zdzisław 
Badocha „Żelazny”.

Inicjatywa budowy pomnika wyszła ze środowiska związanego z pomorskim Raj-
dem Pieszym Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki”. Rajd został zainicjowany w 2002 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w Gdańsku i od tego czasu corocznie odbywa się na terenach, na których 
w 1946 r. walczyli partyzanci mjr. „Łupaszki” (w Borach Tucholskich i w okolicach 
Sztumu). Jest okazją do spotkań młodzieży i weteranów. Kilkudniowe rajdy upamiętnia-
jące żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej odbywają się w pierwszym tygodniu po zakończe-
niu roku szkolnego, co powoduje, że najczęściej przypadkowo zbiegają się z rocznicą 
krwawego odwetu na Litwie z 22–24 czerwca 1944 r. W rajdach pomorskich aktywny 
udział biorą harcerze, którzy w latach 2008–2010 przejęli od IPN funkcje organizato-
rów imprezy. Obecnie przygotowywane są przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wi-
leńskiej Brygady AK, które zawiązało się w 2010 r. i ma swoją siedzibę w Sopocie99. 
Oprócz organizacji rajdów stowarzyszenie stawia sobie za cel także inne działania popu-
laryzatorskie i wychowawcze, a mianowicie: „propagowanie wzorów postaw etycznych 
i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego ze szczególnym uwzględnie-
niem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK”100.

Wynikiem udziału harcerzy w pomorskich rajdach było przyjęcie imienia Zdzisła-
wa Badochy „Żelaznego” (byłego drużynowego z 1. kompanii szturmowej por. „Ra-
koczego” na Wileńszczyźnie i późniejszego dowódcy 4. szwadronu 5. Brygady Wileń-
skiej, poległego na Pomorzu w 1946 r.) przez 5. Gdyńską Drużynę Harcerzy „Knieja” 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej101. Imię mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” 
otrzymał natomiast w 2009 r. Oddział Ełk Związku Strzeleckiego102.

Charakterystycznym zjawiskiem obrazującym współczesną popularność 5. Brygady 
Wileńskiej jest także aktywność identyfikujących się z tą jednostką grup rekonstruk-
cyjnych, biorących udział w licznych inscenizacjach plenerowych i uroczystościach. 

stycznym, w szczególności z oddziałami mjr. »Łupaszki«. Chcieliśmy, aby stało się ikoną całego podziemia” (Pomnik 
„Żołnierzom Wyklętym” w Sopocie, http://www.lupaszko.pl/viewpage.php?page_id=5, dostęp 14 IV 2014).
99 D. Janowski, Major „Łupaszka” i emocje, „Polska Dziennik Bałtycki”, 18 VI 2008 (http://www.polskatimes.
pl/rozmaitosci/7644,major-lupaszka-i-emocje,id,t.html, dostęp 14 IV 2014); M. Sowisło, Chojnice – Lubichowo – 
– Sztum: Śladami majora Łupaszki, ibidem, 27 VI 2010 (http://www.dziennikbaltycki.pl/aktualnosci/274367,chojnice
-lubichowo-sztum-sladami-majora-lupaszki,id,t.html, dostęp 14 IV 2014); Oficjalna strona internetowa Stowarzy-
szenia Historycznego imienia 5. Wileńskiej Brygady AK (http://www.lupaszko.pl).
100 Statut Stowarzyszenia Historycznego im. 5. Wileńskiej Brygady AK, § 4, pkt 2 (http://www.lupaszko.pl/stowa-
rzyszenie_files/STATUT_2010.pdf).
101 5. Gdyńska Drużyna Harcerzy „Knieja” im. Zdzisława Badochy „Żelaznego”, tdp.16wdh.pl/5gdh.doc.
102 Nadanie imienia dokonane zostało uchwałą nr 10/09 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego z 4 IV 2009 r. 
(http://www.zsoe.elk.org.pl/viewpage.php?page_id=2, dostęp 14 IV 2014).
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Prym wiedzie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej odtwarzająca 2. szwadron 
5. Brygady Wileńskiej z 1946 r.103 Podobny profil ma także grupa „5. Brygada” z Oddzia-
łu Terenowego Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu. W kwietniu 2012 r. grupa ta 
po raz piąty zorganizowała dla młodzieży Suski Rajd Pieszy im. V Wileńskiej Brygady 
AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”104.

Podobna inicjatywa rajdowa zrodziła się także na Podlasiu. Począwszy od 2009 r. 
w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach odbywają się co roku kolejne edycje Rajdu 
Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W trakcie jednego z nich, 
w 2010 r., odsłonięto w Hajnówce tablicę upamiętniającą mjr. „Łupaszkę”105.

Świadectwem aktywności środowisk kultywujących tradycje partyzantki mjr. „Łu-
paszki” są ponadto liczne formy jej lokalnego upamiętnienia, najczęściej w postaci po-
mników i tablic pamiątkowych, m.in. w: Czerninie k. Sztumu, Gdańsku, Kiersnowie, 
Lubichowie, Narewce, Ostródzie, Piszu, Postolinie, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, 
Sopocie, Warszawie i Zimnej Wodzie k. Nidzicy106. Oryginalnością formy wyróżniało 
się na tym tle wielkoformatowe graffiti dedykowane mjr. Zygmuntowi Szendzielarzo-
wi, namalowane w 2011 r. na ścianie jednej z kamienic w Prabutach, za zgodą mieszkań-
ców i władz miasta, które sfinansowały zakup farb107.

Decyzją lokalnych samorządów mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” stał się też 
patronem ulic i rond w Krakowie, Koszalinie, Malborku, Łodzi, Opolu i Ostrołęce108. 
Ulicę swojego imienia ma w Prochowicach również Antoni Rymsza „Maks”, były do-
wódca 3. szwadronu 5. Brygady AK, jeden z wykonawców akcji odwetowej na Litwie 
w czerwcu 1944 r.109

Popularność postaci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w dużym stopniu jest 
wynikiem działalności edukacyjnej IPN. Poza organizacją wspomnianych wyżej rajdów 
terenowych na Pomorzu i Podlasiu dziełem instytutu są przede wszystkim opracowania 
naukowe i popularyzatorskie110, a także wystawy111 i filmy dokumentalne112. W ofercie 

103 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej (http://www.tgrh.
org); M. Sowisło, Chojnice – Lubichowo – Sztum...
104 Informacje ze strony internetowej „5. Brygady” Oddziału Terenowego Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Su-
szu (http://www.kawaleria.ovh.org/index.html, dostęp 16 VI 2012).
105 II Rajd pieszy szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na terenie Puszczy Białowieskiej – Na-
rewka – Hajnówka 26–28 sierpnia 2010 (http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/123/13644/, dostęp 14 IV 2014); Młodzież 
uczciła pamięć sanitariuszki Inki, „Kurier Poranny”, 30 VIII 2011, s. 2.
106 K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”..., s. 429–453.
107 Dokończone graffiti „Łupaszki”, http://www.prabuty.com/dokonczone-graffiti-lupaszki/, dostęp 14 IV 2014.
108 O. Christa, U Szczerbca i Łupaszki..., s. 286; J. Skrobisz, Malbork: Spór o ulicę majora Łupaszki, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, 22 IV 2011, http://www.dziennikbaltycki.pl/aktualnosci/395272,malbork-spor-o-ulice-majora
-lupaszki,id,t.html, dostęp 14 IV 2014; M. Sutryk, Rondo majora Łupaszki w Koszalinie, http://www.gk24.pl/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20120604/KOSZALIN/120609894, dostęp 14 IV 2014; Wyklęty uhonorowany, „Tygodnik Os-
trołęcki”, 6 III 2012, s. 4.
109 M. Stawiska-Rukawiczkin, Zasłużona dla Prochowic, „Wieści z Ratusza”, marzec 2007, s. 1.
110 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956...; K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Bry-
gady „Łupaszki”...; P. Niwiński, „Za świętą Sprawę”...
111 Za świętą sprawę. Żołnierze „Łupaszki”, wystawa przygotowana przez OBEP IPN w Gdańsku w 2001 r., auto-
rzy: P. Niwiński, J. Marszalec, P. Szubarczyk; „Ostatni leśni”. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953, wystawa 
przygotowana przez OBEP IPN w Warszawie w 2002 r., autorzy: K. Krajewski, T. Łabuszewski.
112 Lufa, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak (2009); Łupaszka, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak (2009); 
Pomorski rajd majora „Łupaszki”, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak (2009). Wszystkie filmy dokumentalne 
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IPN znalazł się również komiks o żołnierzach 5. Brygady Wileńskiej113. Interesujące 
podsumowanie tych działań opublikowane zostało w 2010 r. przez rzecznika prasowego 
IPN Andrzeja Arseniuka114.

Major „Łupaszko” i jego żołnierze stali się bohaterami kultury masowej, co zaob-
serwować można choćby w internecie. Przejawem tego są liczne dedykowane im ama-
torskie teledyski w serwisie You Tube lub też profile zakładane przez sympatyków na 
forach społecznościowych115. Świadectwem popularności wspomnianych bohaterów 
wśród młodego pokolenia był spektakl Łupaszka – święty czy grzeszny, przygotowany 
w 2010 r. przez szkolny teatr amatorski „Na Bosaka” z Koszalina, a także spektakl Leg-
nica w okowach wyzwolicieli osnuty na losach Antoniego Rymszy „Maksa” (dowódcy 
3. szwadronu 5. Brygady AK), zaprezentowany przez uczniów legnickiego V Liceum 
Ogólnokształcącego w 2008 r.116 W telewizji publicznej wyemitowany został również 
biograficzny film dokumentalny poświęcony mjr. „Łupaszce”117.

Swoją wymowę miał symboliczny pogrzeb mjr. „Łupaszki”, zorganizowany przez 
Fundację Żołnierzy Polski Walczącej 30 czerwca 2008 r., w 60. rocznicę jego aresztowa-
nia przez UBP. Symboliczną mogiłę wzniesiono w Panteonie Żołnierzy AK na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie118. Setna rocznica urodzin mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” została natomiast uczczona w 2010 r. okolicznościową kartą 
pocztową, wydrukowaną w nakładzie 30 tys. egz. przez Pocztę Polską.

Doniosłym aktem państwowym, wieńczącym proces heroizacji mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”, była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 
2006 r., uznająca go za symbol walki „Żołnierzy Wyklętych”119. Rok później, 11 listopa-
da 2007 r.,prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył mjr. „Łupaszkę” Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Tego samego dnia uhonorowani zostali także niektórzy podkomendni 
mjr. „Łupaszki”, m.in. por. Marian Pluciński „Mścisław” i kpr./ppor. cz. w. Henryk 
Wieliczko „Lufa”, byli żołnierze 1. kompanii szturmowej 5. Brygady AK. Uroczystość 
ta była istotnym elementem „polityki budowania prawdziwych autorytetów”, realizo-
wanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podkreślił on jej znaczenie, zwracając 

TVP S.A. należą do cyklu „Z archiwum IPN”, przygotowanego przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, od-
działów w Warszawie i Lublinie.
113 Wilcze tropy, z. 1: „Zygmunt” – Zygmunt Błażejewicz, scen. S. Zajączkowski, rys. K. Wyrzykowski, wkładka hi-
storyczna i konsultacja historyczna K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2011.
114 A. Arseniuk, IPN zapewnia: Pamiętamy o „Łupaszce”, „Nasz Dziennik” 22 III 2010, http://www.naszdziennik.
pl/print.php?dat=20100322&id=po62.txt&typ=po, dostęp 16 XI 2010, zob. Aneks, dokument nr 47.
115 http://www.facebook.com/pages/Zygmunt-Szendzielarz-%C5%81upaszka/161980590490714, dostęp 14 IV 
2014.
116 Łupaszka – święty czy grzeszny, sztuka przygotowana przez Teatr „Na Bosaka”, premiera w Koszalinie 30 III 
2010; Legnica w okowach wyzwolicieli, http://www.otolegnica.com/news.php?id=10133, dostęp 6 VI 2011.
117 Łupaszko, reż. M. Pietrowski, film dokumentalny wyemitowany w TVP 2 – 21 VIII 2002 (odc. 1) i 28 VIII 2002 
(odc. 2); M. Rotulska, „Łupaszko” niepoprawny politycznie, „Nasz Dziennik”, 22–24 IV 2000, s. 4. W ramach cy-
klu „Notacje” TVP Historia wyemitowała także w 2009 r. wspomnienia sanitriuszki 5. Brygady Wileńskiej AK 
Lidii Lwow-Eberle „Lali” (Lidia Lwow-Eberle. Wspomnienia, produkcja OFF Studio Filmowe dla TVP S.A., 2009).
118 P. Szubarczyk, W Panteonie Żołnierzy Armii Krajowej. Symboliczny pogrzeb majora „Łupaszki”, „Nasz Dzien-
nik”, 28–29 VI 2008, http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=2008 0628&id=po21.txt, dostęp 4 IX 
2010.
119 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 III 2006 r. w 55. rocznicę śmierci majora Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki”, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (MP 2006, nr 24, poz. 63).
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się w czasie uroczystości do osób zebranych w Pałacu Prezydenckim: „Pojednanie na-
rodowe jest rzeczą słuszną, ale musi być oparte o sprawiedliwość, o sprawiedliwe wy-
mierzenie tego, kto ma zasługi, a kto ma winy, za które co najmniej powinien przepro-
sić, jeśli nie odpokutować”120. To jakże ważne sformułowanie nie zaowocowało jednak 
dotąd żadną poważną refleksją na temat dokonań mjr. Zygmunta Szendzielarza i części 
jego podkomendnych, którzy nie zostali nigdy przez władze niepodległej Polski oficjal-
nie potępieni za popełnienie zbrodni wojennej na litewskiej ludności cywilnej w końcu 
czerwca 1944 r. 

Swoją wymowę miał fakt, że uroczystość z 11 listopada 2007 r. odbyła się w dniu 
oficjalnej wizyty w Warszawie prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa. Na-
stępnego dnia informację o tym akcie opublikowały wszystkie liczące się serwisy infor-
macyjne na Litwie, opatrując ją wymownym nagłówkiem: Organizator zbrodni dubiń-
skiej odznaczony przez prezydenta Polski121. Nietrudno sobie wyobrazić, jak negatywnie 
społeczeństwo litewskie odebrało ten gest. Reakcja była analogiczna do reakcji Polaków 
na wszelkie formy gloryfikowania Stefana Bandery oraz bojowników OUN-B i UPA 
na Ukrainie. Na Litwie mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” kojarzony jest bowiem 
przede wszystkim ze zbrodnią dubińską122.

Działania związane z upamiętnieniem mjr. „Łupaszki” i jego podkomendnych mają 
w Polsce także swój wymiar polityczny. Wpisują się bowiem w konflikt ideowy do-
tyczący postrzegania najnowszej historii Polski pomiędzy partiami wywodzącymi się 
obozu dawnej opozycji antykomunistycznej i dawnej nomenklatury partyjnej z czasów 
PRL. Polityka historyczna jest szczególne ważnym składnikiem programu politycznego 
Prawa i Sprawiedliwości. Politycy i sympatycy PiS byli inicjatorami wielu opisanych 
wyżej działań upamiętniających żołnierzy 5. Brygady AK. Na przykład w maju 2005 r. 
działacze PiS ze Szczecina wspólnie ze Zrzeszeniem Patriotycznym Gryf przygotowali 
wystawę Brygada Śmierci – rzecz o majorze Łupaszce i jego żołnierzach, która zosta-
ła zaprezentowana w siedzibie miejscowego Zarządu Regionalnego PiS123. Szczególnie 
aktywny na tym polu jest poseł na Sejm RP z ramienia PiS Leszek Dobrzyński. Był on 
pomysłodawcą budowy pomnika „żołnierzy wyklętych” (których symbolizować miał 
mjr „Łupaszko” i jego towarzysze broni) w Sopocie i m.in. wraz z posłem PiS Stanisła-
wem Piętą wszedł w skład Komitetu Roboczego zajmującego się realizacją tego projek-
tu124. Obaj posłowie PiS byli też współautorami projektu uchwały upamiętniającej mjr. 
„Łupaszkę”, przyjętej przez Sejm 23 marca 2006 r.

Drugą stronę politycznej barykady tworzy głównie postkomunistyczny Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej, który jest ideowym spadkobiercą budowniczych PRL, czyli wro-

120 Polityka budowania prawdziwych autorytetów, http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-
2007/art,149,939,polityka-budowania-prawdziwych-autorytetow.html, dostęp 24 IV 2014.
121 Dubingių žudynių organizatoriui – Lenkijos prezidento apdovanojimas, „Lietuvos Rytas”, 12 XI 2007, http://
www.lrytas.lt/-11948859891192802523-p1-Lietuvos-diena-Dubingių-žudynių-organizatoriui-Lenkijos-prezidento-
apdovanojimas.htm, dostęp 15 IV 2014.
122 Pośmiertne odznaczenie mjr. „Łupaszki” w charakterystyczny dla siebie, dosadny sposób skomentował jeden z li-
tewskich polityków Vytautas Landsbergis: „To jakby naplucie w twarz Litwinom, dla których on był rzeźnikiem, lu-
dobójcą” (V. Landsbergis, Nasz patriotyzm, ich szowinizm? Rozmawia Mariusz Maszkiewicz, Toruń 2011, s. 133).
123 Wystawa o AK-owskim podziemiu „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=412#, 
dostęp 15 IV 2014; Wystawa PiS o majorze „Łupaszce”, „Gazeta Wyborcza”, 26 V 2005. 
124 Pomnik „Żołnierzom Wyklętym” w Sopocie...
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gów polskiego podziemia niepodległościowego. W ten sposób obecny spór o interpreta-
cję historii staje się niejako przedłużeniem wojny prowadzonej od 1944 r. Zdaniem posła 
Piotra Gadzinowskiego, reprezentującego stanowisko Klubu Poselskiego SLD, walka 
mjr. „Łupaszki” nie miała sensu, gdyż nie mogła odwrócić skutków Jałty, a od dowód-
cy takiego jak on, oprócz wierności żołnierskiej przysiędze, należało wymagać rozumu 
politycznego125. Z tego powodu posłowie SLD głosowali w sejmie przeciwko okolicz-
nościowej uchwale upamiętniającej 55. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki” z 23 marca 2006 r.126. Natomiast 1 marca 2012 r. zbojkotowali uczczenie 
minutą ciszy w sejmie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”127. To ostat-
nie było o tyle zaskakujące, że rok wcześniej niemal wszyscy posłowie SLD głosowali 
w sejmie za ustanowieniem tego święta.

Ów konflikt polityczny przekłada się także na spory wokół lokalnych inicjatyw upa-
miętniania bohaterów podziemia niepodległościowego, toczone na szczeblu samorzą-
dowym128.

Charakterystyczna kontrowersja wystąpiła w kwietniu 2011 r. na forum Rady Miasta 
Malborka podczas dyskusji nad projektem nadania jednej z ulic imienia mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiło Stowarzyszenie Histo-
ryczne im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Miejscowy radny Dariusz Kostrze-
wa (SLD) podważył jednak życiorys mjr. „Łupaszki” załączony do projektu uchwały, 
stwierdzając, że jest on niepełny. Podniósł sprawę zbrodni w Dubinkach, przytaczając 
informację o zamordowaniu tam 27 cywilów (co nota bene ilustruje powszechną w Pol-
sce niewiedzę o rzeczywistej skali tej akcji odwetowej). W odpowiedzi przewodniczą-
cy Rady Miasta Arkadiusz Mroczkowski (PO) odrzekł: „Nie udowodniono majorowi 
Szendzielarzowi rzeczy, o których mówił radny Kostrzewa. Trudno mi ocenić, jakim 
człowiekiem był Łupaszko, ale uważam, że był patriotą. W komunistycznej Polsce nie-
jednokrotnie pomniejszano zasługi wybitnych postaci, poniżano ich i oskarżano. Dziś, 
dzięki badaniom Instytutu Pamięci Narodowej, historia ocenia go sprawiedliwie”129. 
Argumentacja ta przekonała większość radnych i ostatecznie wniosek został przyjęty, 
przy 14 głosach za, 3 przeciw i 4 wstrzymujących się. Sytuacja w Malborku ilustruje 
też wyraźnie, jakie znacznie w kształtowaniu wiedzy historycznej ma działalność edu-
kacyjna IPN.

125 Stenogram wystąpienia sejmowego posła SLD Piotra Gadzinowskiego z 23 III 2006 r., w trakcie dyskusji nad 
uchwałą w 55. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/
main/5AED11D0, dostęp 15 IV 2014.
126 W głosowaniu nad uchwałą brało udział 48 posłów z klubu SLD, spośród których 46 zagłosowało przeciw, 
a 2 wstrzymało się od głosu. Posłowie pozostałych klubów głosowali niemal w całości za przyjęciem uchwały (łącz-
nie 376 głosów), z wyjątkiem 1 posła klubu Samoobrona, który głosował przeciw, oraz kolejnego, który wstrzymał 
się od głosowania (Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci majora Zygmun-
ta Szendzielarza „Łupaszki”, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, w brzmieniu proponowanym przez 
Komisję Kultury i Środków Przekazu, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&14&5, dostęp 
15 IV 2014.
127 SLD nie chciało uczcić żołnierzy wyklętych, http://www.wprost.pl/ar/308755/SLD-nie-chcialo-uczcic-zolnierzy-
wykletych/, 15 IV 2014.
128 W 1993 r. Rada Miasta Gdańska odrzuciła projekt nadania jednej z ulic imienia mjr. „Łupaszki” (O. Christa, 
U Szczerbca i Łupaszki..., s. 286; P. Szubarczyk, „O Panie, wejrzyj sprawiedliwie...”, „Nasz Dziennik”, 8 II 2003).
129 J. Skrobisz, Malbork: Spór o ulicę majora Łupaszki...
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Gorąca dyskusja miała miejsce także na sesji Rady Miasta w Ostrołęce, gdy 23 lutego 
2012 r. omawiano projekt nazwania ronda przy ul. Warszawskiej imieniem mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”. Radnych przekonywał do tego pomysłu miejscowy 
poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski (PIS): „Dziś polscy historycy osiągnęli swoisty 
konsensus nad oceną tej postaci. Sejm RP w roku 2006 podjął jednomyślnie [sic!] uro-
czystą uchwałę oddającą część pamięci majora »Łupaszki«”130. Wątpliwości miał jednak 
radny Sławomir Kot (PO). Poprosił m.in. o wyjaśnienie, czy mjr Szendzielarz miał coś 
wspólnego z zabójstwem 27 cywilów w Dubinkach. Swoje zdanie w tej sprawie wyraził 
prezydent miasta Janusz Kotowicki: „Postawiłbym cały honor, że major nie mordował 
kobiet i dzieci. Ubecka propaganda szerzyła takie plotki”131. Wynik głosowania przesą-
dził o zatwierdzeniu projektu, 15 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosowania, 
a jedna osoba (niezrzeszona) głosowała przeciwko132. Tydzień później, 1 marca 2012 r., 
w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy z nową nazwą ronda133.

Spór o tego samego patrona rozgorzał również w Koszalinie. Wniosek o nazwanie 
miejscowego ronda imieniem mjr. „Łupaszki” został zgłoszony w grudniu 2011 r. przez 
społeczny Komitet Organizacyjny Inicjatywy Upamiętnienia w Koszalinie Żołnierzy 
5. Wileńskiej Brygady AK, zawiązany przez lokalne organizacje młodzieżowe, spo-
łeczne i kombatanckie. W reakcji na tę inicjatywę miejscowi działacze SLD, na czele 
z Grzegorzem Niskim, poinformowali o powstaniu Społecznego Komitetu Przeciwko 
Upamiętnieniu w Przestrzeni Publicznej Koszalina mjr. „Łupaszki”, argumentując, że 
jest to postać kontrowersyjna, ponieważ ma na rękach krew niewinnych rodaków; poza 
tym obciąża go współpraca z Niemcami. W tej sytuacji poparcie polityczne PiS dla ko-
szalińskiej inicjatywy ogłosili posłowie tej partii Joachim Brudziński, Leszek Dobrzyń-
ski i Czesław Hoc. Miejscowi zwolennicy upamiętnienia skierowali natomiast do Pro-
kuratury Rejonowej w Koszalinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez jego 
przeciwników przestępstwa polegającego m.in. na znieważeniu Sądu Najwyższego i ofi-
cera Wojska Polskiego, rozpowszechnianiu propagandy komunistycznej i publicznemu 
pochwalaniu zbrodni komunistycznej oraz znieważaniu narodu polskiego. Ostatecznie 
31 maja 2012 r. Rada Miasta Koszalina uchwaliła nadanie rondu imienia mjr. „Łupasz-
ki”. W głosowaniu 11 radnych poparło projekt, przy 5 głosach sprzeciwu i 8 wstrzymu-
jących się134.

W centrum uwagi polskiej opinii publicznej postać mjr. Zygmunta Szendzielarza 
ponownie znalazła się 22 sierpnia 2013 r. Tego dnia oficjalnie ogłoszono identyfika-
cję jego szczątków (oraz 8 innych osób) odnalezionych w kwaterze „Ł” Cmentarza 

130 Rondo jednak z imieniem Łupaszki. Imienne wyniki głosowania (zdjęcia), http://www.archiwum.moja-ostroleka.
pl/moja-ostroleka-artykul-ostroleckie,1330003337,2.html, dostęp 15 IV 2014.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
133 Wyklęty uhonorowany, „Tygodnik Ostrołęcki”, 9 III 2012, s. 4.
134 Kontrowersje wokół majora Łupaszki, http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120210/KOSZA-
LIN/634551469, dostęp 17 IV 2014; PiS włączy się w upamiętnienie majora Łupaszki, http://szczecin.naszemia-
sto.pl/artykul/1264465,pis-wlaczy-sie-w-upamietnienie-majora-lupaszki,id,t.html#drukuj_dol, dostęp 21 II 2012; 
Sprawa majora Łupaszki w prokuraturze, http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120225/KOSZA-
LIN/243585999, dostęp 17 IV 2014; M. Sutryk, Rondo majora Łupaszki w Koszalinie, http://www.gk24.pl/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20120604/KOSZALIN/120609894, dostęp 17 IV 2014.
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Wojskowego na Powązkach podczas masowych ekshumacji prowadzonych tam od 
2012 r. Był to jeden ze spektakularnych wyników „Projektu poszukiwania nieznanych 
miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956” realizowanego przez 
Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, przy współpracy Instytutu Ekspertyz Sądowych. Informację 
o odnalezieniu szczątków mjr. „Łupaszki” wkrótce szeroko upowszechniły media135.

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” jest obecnie w Polsce jednym z bardziej 
znanych bohaterów walki zbrojnej z lat 1939–1956. Działaniom upamiętniającym jego 
bezsprzeczne zasługi dla ojczyzny i tragiczną śmierć towarzyszy jednak przemilcza-
nie lub bagatelizowanie zbrodni dubińskiej, kładącej się cieniem na jego wojennym 
życiorysie. W dużej mierze jest to skutkiem zaniedbań historyków, którzy w ostatnim 
ćwierćwieczu nie zbadali tego brzemiennego w skutkach wydarzenia i nie dokonali jego 
właściwej oceny. Wynikiem tego jest obecnie szeroka popularyzacja ułomnego – gdyż 
niepełnego – wizerunku wojennego bohatera. Tymczasem losy mjr. „Łupaszki” powin-
ny nieść również przestrogę i inspirować do rozważań nad etycznym wymiarem metod 
prowadzenia walki. Jedynie pełny przekaz będzie można uznać za wiarygodny i wart 
upowszechniania wśród młodych pokoleń Polaków.

135 Zob. np. W. Czuchnowski, Powrót bohaterów, „Gazeta Wyborcza”, 23 VIII 2013, s. 3; G. Raszkowska, „Łupasz-
ka” znaleziony, „Rzeczpospolita”, 23 VIII 2013, s. 4.
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ZAKOńCZENIE

Zbrodnie glinciska i dubińska z czerwca 1944 r. stały się punktem krytycznym w kon-
flikcie polsko-litewskim, mogły oznaczać jego wejście w zupełnie nową fazę. Ujawniły, 
że także po polskiej stronie wyrośli żołnierze dostatecznie zdesperowani i zdemorali-
zowani, aby dopuścić się zbrodni. Wobec nakręcającej się spirali odwetu pojawiła się 
groźba powtórzenia scenariusza wołyńskiego, czyli mordów na ludności cywilnej na 
dużą skalę. W rzeczywistości jednak ani przywódcy litewscy, ani polscy nie dążyli do 
eskalacji konfliktu, świadomi kosztów, jakie może ona przynieść, a ekscesy lokalnych 
dowódców polowych pozostały odosobnione. Konflikt polsko-litewski nie przybrał na 
intensywności także z powodu rychłego wkroczenia Armii Czerwonej, co przecięło wza-
jemne walki. I choć wydarzenia z Glinciszek i Dubinek szybko przyblakły wobec prze-
łomowych wydarzeń wojennych z lipca 1944 r. oraz późniejszych masowych represji, 
które spadły na Polaków i Litwinów ze strony okupanta sowieckiego, to jednak ich ślad 
zakodował się głęboko we wspólnej polsko-litewskiej pamięci.

Zjawisko przezwyciężania historycznych podziałów związane jest w tym wypadku 
z problemem rozliczania własnych zbrodni wojennych, do czego dopiero dojrzewają 
oba społeczeństwa. W Polsce szczególnie doniosłą rolę w tej sprawie odegrała dysku-
sja wokół masowego mordu na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego latem 1941 r., 
w którym to mordzie uczestniczyli Polacy. Dla zdecydowanej większości polskiego 
społeczeństwa udział rodaków w zabójstwach Żydów na Białostocczyźnie był dużym 
zaskoczeniem.

Podobne zjawisko – inspirowanego przez Niemców odwetu na Żydach, tyle że na 
znacznie większą skalę – miało miejsce w 1941 r. także na Litwie, wkrótce po zmianie 
okupacji sowieckiej na niemiecką. Niemiecka polityka masowej eksterminacji ludności 
żydowskiej spotkała się tam z czynnym poparciem znacznej części litewskiego społe-
czeństwa, a zwłaszcza zbrojnych formacji powstańczych136. Rozrachunek z tymi zbrod-
niami na Litwie dopiero się rozpoczyna i zapewne będzie długotrwały. Świadectwem 
tego był akt ekspiacji litewskiego episkopatu w 2000 r. za udział Litwinów w wojennych 
zbrodniach137. Przedmiotem refleksji litewskich elit jest także sprawa właściwej metody-
ki prowadzenia edukacji publicznej w tym zakresie. Ważnym wydarzeniem była narada 
ekspertów z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof, Muzeum 
Holocaustu w Waszyngtonie oraz instytutu Yad Vashem z Izraela. Na zaproszenie litew-

136 A. Chmielarz, Kolaboracja z okupantem niemieckim w Polsce i na Litwie [w:] Opór wobec systemów totalitar-
nych na Wileńszczyźnie..., s. 26.
137 A. Kaczyński, Przesłuchania kombatantów...
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skiego rządu dyskutowali oni w maju 2011 r. nad reorganizacją Miejsca Pamięci w Po-
narach oraz przygotowaniem odpowiedniego programu edukacyjnego138.

Problem rozliczania zbrodni wojennych jest elementem szerszego zjawiska renesan-
su zainteresowania historią II wojny światowej w Europie. Owocuje on redefinicją wie-
lu wcześniej utrwalonych wyobrażeń i ocen, m.in. na temat kolaboracji z okupantami, 
zarówno niemieckim, jak i sowieckim, przez społeczeństwa podbitych państw. Przy-
kładem tego może być wątek kolaboracji obywateli polskich, w tym zwłaszcza Żydów, 
z okupantem sowieckim we wschodniej Polsce w latach 1939–1941, który czeka na 
rzetelne ujęcie. Bez tego trudno będzie o wyjaśnienie późniejszego udziału miejscowej 
ludności w mordowaniu Żydów latem 1941 r.

Tematem podobnych badań i dyskusji są w Polsce w ostatnich latach również zbrod-
nie popełnione przez polskie formacje partyzanckie, zarówno w czasie okupacji niemiec- 
kiej, jak i w okresie walki z komunistyczną władzą od 1944 r. Analizowane są w tym 
kontekście odwetowe mordy na ludności ukraińskiej w 1945 r. (np. w Wierzchowinach 
i Pawłokomie), zabójstwa Białorusinów dokonane przez oddział Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego na Białostocczyźnie w 1946 r., a także zabójstwa Żydów dokony-
wane rękami niektórych polskich partyzantów.

Bez wątpienia istotną rolę w procesie badań nad okupacją niemiecką i sowiecką 
oraz w upowszechnianiu wiedzy na ten temat odgrywają uczelnie i intytuty naukowe, 
a zwłaszcza Instytut Pamięci Narodowej, który jest jednym z głównych podmiotów re-
alizujących politykę historyczną w Polsce139. Kluczowy w tej sytuacji jest postulat, aby 
formułowany przekaz opierał się na prawdzie, zrekonstruowanej w drodze rzetelnych 
badań historycznych.

Dzieje mieszkańców dworu Glinciszki trafnie uosabiają wojenne losy polskich 
mieszkańców Wileńszczyzny. Dwór jako ostoja polskości był konsekwentnie niszczony 
przez kolejnych zaborców i okupantów. Tak się działo również w czasie ostatniej wojny. 
Właściciel majątku Glinciszki Kazimierz Jeleński został aresztowany przez Niemców 
i zgładzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jego matkę Sowieci wywieźli do 
Kazachstanu, gdzie zmarła. Dużą grupę pozostałych mieszkańców wymordowali litew-
scy policjanci w czerwcu 1944 r. Ci Jeleńscy, którzy ocaleli, musieli opuścić na zawsze 
rodzinne gniazdo140. Majątek zaś, znacjonalizowany przez władze sowieckie, w 1941 r. 
został przejęty przez Niemcy.

138 B. Kuraś, Czas zacząć mówić o Ponarach, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9716809,Czas_za-
czac_mowic_o_Ponarach.html, dostęp 17 IV 2014.
139 Na ten temat m.in. J. i M. Karnowscy, Zachwiane proporcje. Wywiad z Prezesem IPN Łukaszem Kamińskim, 
„Uważam Rze” 2011, nr 30, s. 20–23.
140 Właściciel dworu Glinciszki ppor. rez. kawalerii Kazimierz Jeleński został ciężko ranny we wrześniowych wal-
kach z Armią Czerwoną w okolicy Puszczy Augustowskiej. Przez kilka miesięcy leczył się w ukryciu w Wilnie. Wo-
bec wchłonięcia Litwy przez ZSRR w połowie 1940 r. rodzina Jeleńskich przedostała się przez „zieloną granicę” 
pod okupację niemiecką. Kazimierz Jeleński, jako oficer AK ps. „Marcin Topór”, został aresztowany przez Niem-
ców za działalność konspiracyjną i zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz 18 III 1943 r. Jego mat-
ka Maria, uprzednia właścicielka Glinciszek, została w kwietniu 1940 r. deportowana przez NKWD do Kazachsta-
nu, gdzie zmarła 24 III 1941 r. Wywieziono ją wraz z córką Jadwigą Mielżyńską i trójką jej dzieci z majątku Tucza 
pod Nieświeżem (K. Jasiewicz, Lista strat..., s. 418–420; E. Kołpak, Piętnaście lat tułaczki 1940–1955; J. Mielżyń-
ska, Syberyjskie notatki, Kraków 1990; Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny..., cz. 1, s. 64–68; ibidem, 
cz. 3, s. 43–46, 48–51).
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Pomimo tych ciosów mieszkający i pracujący tam Polacy utworzyli w okresie oku-
pacji niemieckiej prężną placówkę konspiracyjną i azyl dla szukających schronienia: 
polskich zakonnic, Żydów i młodzieży chroniącej się przed wywózką do Niemiec. 
W Glinciszkach odbywało się polskie tajne nauczanie dzieci oraz szkolenie wojskowe 
konspiratorów. Stąd wyruszali ochotnicy do partyzantki i wysyłane było zaopatrzenie 
dla walczących oddziałów AK. Pamiętać należy, że w wojnie tej Polacy z Wileńszczy-
zny walczyli o prawo do życia we własnym domu i zgodnie z własną tradycją.

Dzisiejszą Polskę oddziela od tych wydarzeń kilka dekad, lecz historia ta jest żywa 
w wielu polskich domach, w tym także w samym Pałacu Prezydenckim. Stryj poprzed-
niej pierwszej damy Marii Kaczyńskiej, Henryk Mackiewicz „Dzięcioł”, był partyzan-
tem 5. Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Poległ w walce z Niemca-
mi w Worzianach 31 stycznia 1944 r., kilka kilometrów od swego rodzinnego zaścianka 
Dobrzyń141. Obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski jest 
synem partyzanta 6. Brygady AK z Wileńszczyzny Zygmunta Komorowskiego „Kora”, 
a imię otrzymał po stryju Bronisławie Komorowskim „Korsarzu”, żołnierzu AK, aresz-
towanym przez litewskich policjantów i zamordowanym w styczniu 1944 r. w Pona-
rach142. Córka komendanta Okręgu Wileńskiego AK ppłk./gen. „Wilka” Olga Krzyża-
nowska w niepodległej Polsce piastowała urząd wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Ukształtowane w Polsce oraz na Litwie wyobrażenia na temat zbrodni glinciskiej 
i dubińskiej, odmienne postrzeganie historii Armii Krajowej, a w szczególności postaci 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, pokazują, jak różna jest w obu krajach pamięć 
o wydarzeniach z lat II wojny światowej. Interpretacje wielu z tych wydarzeń zapewne 
pozostaną odmienne. Warto natomiast, aby ewentualna dyskusja oparta była na faktach.

141 Z.M. Grunt-Mejer, Partyzancka Brygada Kmicica..., s. 209–210.
142 W. Borodziewicz, Szósta Wileńska Brygada AK..., wg indeksu; H. Pasierbska, Ponary i inne miejsca męczeństwa 
Polaków..., s. 94–95.
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A. Dokumenty i doniesienia prasowe z 1944 r. dotyczące zbrodni 
w Glinciszkach i Dubinkach oraz obrazujące ich tło

Nr 1

1944 marzec 29 – Sprawozdanie okręgowego delegata rządu RP w Wilnie Zygmunta 
Fedorowicza „Albina” z sytuacji wytworzonej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie na 
skutek rozwoju polskiej partyzantki

Sytuacja w Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie. Rozwijający się stale polski ruch 
partyzancki wytwarza sytuację, która ma bardzo wiele różnorakich stron, niełatwych do 
ujęcia i scharakteryzowania.

Donosiłem już poprzednio, że poszczególne oddziały, nawet formalnie podporząd-
kowane Komendzie Okręgu, prowadzą własną politykę, nie bardzo licząc się z otrzyma-
nymi instrukcjami. Dodać do tego należy, że niektóre z nich – ujawniając zresztą dużą 
sprawność bojową i nieprzeciętną brawurę – równocześnie plamią się czynami barba-
rzyńskimi oraz bezmyślną akcją niszczycielską.

Są już liczne wypadki najzwyklejszego rabunku i rozboju, dokonywanego na lud-
ności wiejskiej, niezależnie od narodowości. Są wypadki bezmyślnego niszczycielstwa 
(np. zabicie krowy i cielęcia, rzekomo na potrzeby oddziału, i pozostawienie zabitych 
zwierząt przez... zapomnienie lub zabijanie prośnych świń, chociaż w chlewie są także 
inne sztuki), palenie domów mieszkalnych, budynków gospodarczych itd. Mamy już 
liczne przykłady okrutnego mordowania ludzi za rzekomo nieprzychylne ustosunko-
wanie się do partyzantki, komunizm, łączność z oddziałami sowieckimi etc. W wielu 
wypadkach wydawane są wyroki śmierci na rozmaite osoby (nawet należące do pracy 
podziemnej) bez sądu, na podstawie błahego oskarżenia, często bezzasadnego. Niedaw-
no zaszedł wypadek spalenia żywcem 72 Żydów, ukrytych w budynkach gospodarczych 
pewnego włościanina, jako zemsta za śmierć jednego z oficerów oddziału, śmierć, która 
była wynikiem własnej nieostrożności zmarłego i nieszczęśliwego wypadku1.

Nie chcę tych rzeczy uogólniać. Istnieją niewątpliwie oddziały karne, prowadzące 
się bez zarzutu i mogące być przykładem rycerskości w zachowaniu się wobec swoich 
i nieprzyjaciół, ale i ujemne przykłady są niestety bardzo liczne.

Główną przyczyną wykroczeń jest niedostateczne wyrobienie polityczno-społeczne 
korpusu oficerskiego i podoficerskiego oddziałów. Ludzi na ogół jest brak, więc stąd 

1 Prawdopodobnie wzmianka odnosi się do zabójstwa dokonanego w końcu lutego 1944 r. na ok. 10 Żydach ukry-
wanych we wsi Lebiedniki koło Ejszyszek, w gospodarstwie Jadwigi Bikiewicz. Właścicielka także została zabita, 
a jej gospodarstwo spalone. Zabójstwo to przypisywane jest żołnierzom AK (M.J. Chodakiewicz, Ejszyszki. Pogrom, 
którego nie było. Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach (1944–1945), Warszawa 2010, s. 85–86, 127–128, 
132). Wzmiankowanym oficerem AK zapewne był zabity w końcu lutego 1944 r. przez uzbrojonego Żyda w Naczy 
ppor. Stanisław Maksymowicz „Ruczaj” z II batalionu 77. pp AK (K. Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej. „Nów” 
– Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. 248, 713). Podana liczba 72 ofiar zabójstwa budzi wąt-
pliwości. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby w pojedynczym gospodarstwie wiejskim możliwe było ukrywanie 
przez dłuższy czas tak licznej grupy Żydów. Nie można wykluczyć, że np. przy przepisywaniu dokumentu omyłko-
wo zamieniono liczbę 12 na 72.
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szybkie awanse, nieoczekiwane nominacje, a poza tym brak nadzoru i odpowiedzialno-
ści. Zawodowi podoficerowie np. uzyskują często wysokie szarże oficerskie i obejmują 
dowództwa oddziałów. Nic dziwnego, że władza uderza im do głowy, a rozporządzając 
siłą, popełniają czyny niepoczytalne.

Mimo iż żadne urzędowe porozumienia między naszą partyzantką a Niemcami nie 
nastąpiły, mimo iż oficjalne rozmowy nawet między tymi czynnikami nie odbywają się, 
faktyczny stan rzeczy jest taki, że Niemcy tolerują polską partyzantkę, udzielają jej bro-
ni, amunicji, pomocy lekarskiej itd. Mówi się o tym głośno i jawnie. Mówią to Niemcy, 
Litwini, partyzanci sowieccy. Rekrutacja do oddziałów odbywa się prawie jawnie (patrz 
charakterystyczne przykłady w sprawozdaniu terenowym z Nowogródzkiego), a wy-
marsz grupek ochotników z bronią na przedmieściach Wilna ma charakter uroczysty, 
z wsiadaniem na wozy, żegnaniem się z bliskimi itp.2

Działalność partyzancka skierowana m.in. przeciw Litwinom (likwidowanie admini-
stracji litewskiej po gminach, usuwanie osadników litewskich) wywołuje zadrażnienie 
stosunków polsko-litewskich. Ostatnio otrzymaliśmy nowe naświetlenie tych stosunków 
od niejakiego p. 6/12  9/8  4/6  6/1  10/13  18/2a, Polaka z Kowieńszczyzny, będącego 
w dobrych stosunkach z Niemcami i Litwinami. Informator ten powtórzył rozmowę z jed-
nym z wyższych urzędników administracji litewskiej w Wilnie, nazwiskiem 19/1  18/2  
20/0 2  19/2  17/5  20/1  20/3b. Ów Litwin miał proponować informatorowi pośrednictwo 
w nawiązaniu rozmów z miarodajnymi kołami polskimi. Podstawą rozmów miało być 
wyeliminowanie zagadnienia Wilna z pertraktacji. O losie Wilna – oświadczył ów Litwin 
– zadecydują nie Polacy i nie Litwini, lecz Niemcy, Sowiety albo Anglosasi. Nie ma więc 
o co toczyć walki. Natomiast trzeba uczynić wszystko, aby uchylić bratobójczą walkę pol-
sko-litewską. Działalność partyzantów polskich prowadzi do akcji odwetowej litewskiej. 
Jeśli ta walka rozgorzeje, może po jednej i po drugiej stronie paść po sto tysięcy i więcej 
ludzi. My, Litwini, rozumiemy jednak, że Polacy taką stratę w ludziach mogą przeboleć, 
dla nas zaś utrata takiej liczby równa się podcięciu naszej narodowej egzystencji. Dlatego 
proponujemy Polakom układ następujący: Polacy zlikwidują swoją partyzantkę na terenie 
administracji litewskiej, a my wycofamy z Wileńszczyzny naszą administrację (sic).

Notujemy tę pogłoskę z obowiązku informacji, ale nie sądzimy, aby miarodajne koła 
litewskie istotnie taką propozycję wysuwały, a w każdym razie nie ma mowy o punkcie 
ostatnim.

29 III [1944 r.] 18/12  13/7  5/4  12/5  9/1c

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, k. 169, 
170, oryginał, mps.

a Komara – dopisek odręczny w przypisie dokumentu.
b Nazwisko nierozszyfrowane.
c albin – odręczny dopisek na sąsiedniej stronie, pseudonim Zygmunta Fedorowicza, okręgowego delegata rządu 
w Wilnie.
2 Tego rodzaju uroczystych pożegnań ochotników do partyzantki w Wilnie nie potwierdzają inne źródła. Wręcz 
przeciwnie, według wspomnień ówczesnych partyzantów wymarsze z Wilna do lasu odbywały się zasadniczo z za-
chowaniem rygorów konspiracji.
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Nr 2

1944 kwiecień 12 – Rozkaz nr 5 dowódcy Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Aleksandra 
Krzyżanowskiego „Wilka” do oddziałów partyzanckich, zarządzający wzmocnienie dy-
scypliny wewnętrznej

Do Oddziałów Partyzanckich.
Mimo niejednokrotnych rozkazów i wytycznych dawanych na odprawach lub nawet 

przed frontem oddziałów, stwierdziłem, że nie wszyscy dowódcy i żołnierze należycie je 
zrozumieli i nie stosują ich po mojej myśli. W związku z tym zarządzam:

1. Żołnierz polski walczy tylko z wrogiem, który jest uzbrojony i stawia opór.
2. Bez mego rozkazu nie wolno przekraczać granic okręgu. Wyjątek mogą tylko 

stanowić warunki bezpieczeństwa oddziału.
3. Bezwzględnie zabraniam odbierać siłą broń z sieci konspiracyjnej.
4. Ludność cywilna bez różnicy narodowości, wyznania (Polak, Litwin, Białorusin, 

żyd, katolik, prawosławny) musi być traktowana jednakowo i sprawiedliwie. Żadne 
nadużycia w stosunku do ludności cywilnej nie mogą mieć miejsca. Ich życie i mienie 
musi być chronione przez A[rmię] P[olską]. Bezwzględnie zakazuję przeprowadzania 
przez oddziały partyzanckie wszelkiej akcji o charakterze politycznym, np.: wysiedla-
nie ludności tak miejscowej, jak i napływowej, zamykanie szkół, niszczenie pomocy 
szkolnych itp.

5. U ludności cywilnej w miarę konieczności mogą być rekwirowane tylko 
środki żywnościowe za sprawiedliwą zapłatą. Żywić i zaopatrywać się zasadniczo 
należy z majątków upaństwowionych, biorąc tylko rzeczy i artykuły niezbędne, 
których odbiór należy kwitować. Bezmyślne niszczenie mienia i inwentarza jest 
niedopuszczalne.

6. Każda zdobycz wojenna staje się własnością skarbu państwa i z tego względu nie 
wolno jej traktować jako prywatnej własności oddziału, a tym bardziej – jednostki. Ze 
zdobytej gotówki, jak i materiału należy rozliczyć się. Przywłaszczenie będzie karane 
jako pospolita grabież.

7. Jeniec musi być traktowany należycie w myśl przepisów prawa międzynarodo-
wego. Wróg ranny musi być opatrzony i pozostawiony na opiece ludności miejscowej. 
Żołnierz polski, który źle się obchodzi z jeńcem lub rannym wrogiem, będzie karany 
do kary śmierci włącznie.

8. Jeniec lub zaaresztowany, który popełnił zbrodnię w stosunku do Armii Polskiej 
lub ludności cywilnej, musi być oddany pod Wojskowy Sąd Specjalny i ukarany na 
podstawie wyroku sądu.

9. Każdy ujęty konfident, szpieg, zdrajca itp. winien być skazywany wyrokiem 
W[ojskowego] S[ądu] S[pecjalnego] na karę śmierci. Bezwzględnie zakazuję stosowa-
nia samosądu, nawet na podstawie zeznań świadków. Każda sprawa musi być rozpa-
trzona przez W[ojskowy] S[ąd] Specjalny].

10. Dowódcom oddziałów partyzanckich polecam zorganizowanie niezwłocznie 
przy oddziałach:

a) Wojskowego Sądu Specjalnego (1 oficer, 1 podoficer i 1 szereg[owy]),
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b) komisję gospodarczą [sic!] (1 oficer, 1 podoficer wyznaczeni przez d[owód]cę 
oddziału i 1 szeregowy z wyboru) dla prowadzenia całokształtu gospodarki pieniężnej 
i materiałowej.

11. Dowódców oddziałów partyzanckich czynię odpowiedzialnymi za wprowadzenie 
tego rozkazu w życie. Ambicją każdego d[owód]cy i żołnierza musi być troska o imię 
żołnierza polskiego i honor własnego oddziału.

12. Rozkaz powyższy polecam odczytać przed frontem wszystkich oddziałów par-
tyzanckich.

Źródło: AAN, mf. M-582/1 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 4, k. 6), Dokument opublikowany 
w: J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie, „Karta” 2001, nr 32, s. 75–76.
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Nr 3

1944 maj 12, Wilno – Przeciw bratobójczym walkom, odezwa Konwentu Polskich Stron-
nictw Politycznych do społeczeństwa litewskiego, apelująca o powstrzymanie zbrodni 
popełnianych na Polakach i zapowiadająca retorsję ze strony oddziałów AK

Przeciw bratobójczym walkom

Naród litewski w wojnie obecnej ustosunkował się nieżyczliwie i wrogo do narodu 
polskiego. Aczkolwiek bowiem początkowo, we wrześniu 1939 roku, pewne sfery lud-
ności litewskiej przyjęły gościnnie część armii polskiej i zbiegów, którzy na terytorium 
litewskim szukali schronienia przed inwazją, to jednak rychło odpowiedzialne czynniki 
litewskie przy milczącej aprobacie całego narodu zawarły wrogi Polsce układ sojusz-
niczy z Sowietami i pospołu z wojskami rosyjskimi zagarnęły Wileńszczyznę. Prawie 
pięcioletnie okupacyjne rządy Litwinów w Wilnie i okręgu, początkowo wspólnie z So-
wietami, a następnie z Niemcami, wykazały nieprzejednanie wrogi stosunek do żywiołu 
polskiego, wyrażający się w ucisku na polu religijnym, kulturalnym, językowym i go-
spodarczym oraz we współdziałaniu z Sowietami i Niemcami w niszczeniu żywych sił 
narodu polskiego i polskich dóbr kulturalnych oraz gospodarczych przez aresztowania, 
więzienia, katowania, egzekucje, deportowanie do Niemiec, zniszczenie takich placó-
wek kulturalnych, jak Uniwersytet Wileński, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, liczne bi-
blioteki, muzea, zakłady przemysłowe, handlowe itp. 

Mimo to wszystko nie chcemy wierzyć, by nie było wśród narodu litewskiego ta-
kich czynników, które w poczuciu wspólnoty interesów politycznych Litwy i Polski nie 
chciałyby poszukać języka wspólnego z narodem polskim, jak również wyrażamy prze-
konanie, że nie ma takich spornych spraw polsko-litewskich, które by nie mogły zna-
leźć pokojowego wyrównania za obopólnym porozumieniem obu narodów. Nie chcemy 
także czynić odpowiedzialną całości narodu litewskiego za zbrodnie wyrzutków spo-
łeczeństwa litewskiego, mordujących naszych rodaków w Ponarach i innych kaźniach 
lub wymuszających torturami zeznania z aresztowanych w lochach gestapo i Łukiszek. 
Wierzymy, że naród litewski odżegna się od tych zbrodniarzy i weźmie udział w przy-
kładnym ich ukaraniu.

Nie możemy jednak przemilczeć jednego faktu, który w dalszym rozwoju może do-
prowadzić do bratobójczej wojny domowej. Na żądanie czy też za zgodą okupanta nie-
mieckiego rozpoczęło się tworzenie ochotniczych oddziałów litewskich pod komendą 
gen. Plechawicziusa1, wskutek czego naród litewski stanął wyraźnie po stronie Niem-
ców. Część tych oddziałów znalazła się na terenie Wilna i różnych miejscowości Wileń-
szczyzny. Nie wiemy, jakie jest planowane zadanie tych oddziałów, ale stwierdzamy, że 
w ciągu mniej więcej miesiąca od chwili ukazania się ich na naszym terenie dokonały 
one już kilkudziesięciu morderstw na bezbronnych Polakach. Tylko w okresie trzech 
dni świąt Wielkiejnocy na terenie samego m[iasta] Wilna legło z rąk tych litewskich 
żołnierzy jedenastu, przeważnie młodocianych, bezbronnych Polaków, nie licząc ciężko 

1 Gen. Povilas Plechavičius, dowódca LVR.
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pobitych, poranionych i pokaleczonych. Dziesiątki bezbronnych ofiar padło również na 
prowincji.

Zwracamy się przeto do odpowiedzialnych czynników litewskich z wezwaniem po-
wstrzymania i ukrócenia tej zbrodniczej działalności. Społeczeństwo polskie na Wileń-
szczyźnie – mimo że nie korzysta z pomocy i poparcia niemieckiego okupanta – nie jest 
bezbronne. Na terror band Plechawicziusa odpowie retorsją podziemna Armia Krajowa. 
Potrafimy odpłacić za dokonane zbrodnie z nawiązką. Jeśli dotychczas powstrzymujemy 
się od tej akcji odwetowej, to nie z braku sił, lecz z chęci uniknięcia walk bratobójczych, 
kopania jeszcze głębszej przepaści między obu narodami i utrudnienia dzieła porozu-
mienia, które – naszym zdaniem – jest koniecznością dziejową dla obu stron. Bratobój-
cze walki polsko-litewskie są na rękę tylko niemieckiemu okupantowi.

Litwini, nie dajcie się Niemcom prowokować do zbrodni. Pamiętajcie o przyszłości.

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, 
k. 259, mps.
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Nr 4

1944 maj 15 – Pismo dowódcy oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK ppłk. 
Aleksandra Krzyżanowskiego „Habdanka”1 do dowódcy LVR gen. Povilasa Plecha-
vičiusa, zapowiadające odwet AK, m.in. na terenie Litwy, w przypadku kontynuowania 
przez stronę litewską zbrodni na Polakach 

Nawiązując do ostatnich wypadków mających miejsce na Wileńszczyźnie, a związa-
nych ściśle z oddziałami litewskimi formowanymi przez Pana Generała pod d[owództ]- 
wem niemieckim, uważam za stosowne zwrócić uwagę Pana Generała na obecny stan 
rzeczy w stosunkach polsko-litewskich. Na marginesie zaznaczę, że próba nawiąza-
nia łączności z Panem Generałem, podjęta przez stronę polską w kwietniu br., nie dała 
żadnych wyników, ponieważ strona litewska wniosła tak absurdalne propozycje pod 
naszym adresem, że dojście do jakiegoś, nawet prowizorycznego chociażby ułożenia 
tymczasowych stosunków polsko-litewskich stało się nieaktualnym i to z winy li tylko 
strony litewskiej. Bo przecież strona polska nie mogła traktować poważnie następują-
cych propozycji litewskich:

1) całkowite usunięcie oddziałów Wojska Polskiego z terenów Wileńszczyzny,
2) dobrowolne wcielenie się oddziałów polskich do korpusu litewskiego pod d[o-

wództ]wem niemieckim.
Propozycje litewskie ad pkt 1 i 2 strona polska uważa za absurdalne i w sposób jak 

najwięcej stanowczy odrzuciła je. Ze swej strony strona polska wysunęła następujące 
propozycje:

1) Ustalenie tymczasowego paktu nieagresji pomiędzy oddziałami polskimi i od-
działami Pana Generała, polegającego na unikaniu walk i wzajemnego tolerowania się 
w terenie, ażeby nie dopuścić do przelewu krwi polskiej i litewskiej gwoli interesom 
Niemiec i Rosji.

2) Spacyfikowanie stosunków polsko-litewskich przez wywarcie nacisku Pana Gene-
rała na policję, saugumę2 i urzędników litewskich, ażeby zaprzestali więcej niż zbrodni-
czych metod walki z Polakami zamieszkującymi od wieków te tereny.

3) Stworzenie porozumiewawczej komisji polsko-litewskiej, zadaniem której byłoby 
likwidowanie wszelkich nieporozumień i incydentów.

Strona litewska nie przyjęła tych propozycji i oświadczyła, że konflikt zbrojny pomię-
dzy oddziałami litewskimi i polskimi jest nieunikniony, jeśli polskie oddziały pozostaną 
na Wileńszczyźnie, i że wtedy strona litewska (oddziały gen. Plechavičiusa) „zagwaran-
tują” mieszkańcom Wileńszczyzny bezpieczeństwo życia i mienia. Polacy bardzo dobrze 

1 Ppłk Aleksander Krzyżanowski posługiwał się w ciągu czterech i pół roku pracy konspiracyjnej w Wilnie wielo-
ma różnymi pseudonimami i fałszywymi nazwiskami. Występował jako: „Andrzej Wesołowski”, „Dziemido”, „Smę-
tek”, „Jan Kulczycki” i „Wilk”. Pseudonim „Habdank” znany jest tylko z powyższego dokumentu. Nie jest wyklu-
czone, że miało wówczas miejsce, praktykowane niekiedy w konspiracji, użycie pseudonimu używanego wcześniej 
przez inną osobę, w tym wypadku por. Zbigniewa Jentysa „Habdanka”, komendanta Podokręgu Kowno, aresztowa-
nego przez NKWD w 1941 r. Nie ulega jednak wątpliwości, że autorem listu był ppłk Krzyżanowski, na co wskazu-
je dopisana funkcja – dowódca oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego.
2 Lietuvos saugumo policija (LSP, Litewska Policja Bezpieczeństwa).
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oceniają możliwości i dobrą wolę Litwinów w zabezpieczeniu życia i mienia ludności 
polskiej i dlatego uważają propozycje litewskie za bezprzedmiotowe.

Dla ilustracji podam: – tam, gdzie znajdują się oddziały polskie, całkowicie ustają 
mord i rabunek popełniane czy też przez bandy sowieckie, żydowskie, czy przez żołnie-
rzy oddziałów Pana Generała, zaś tam, gdzie operują oddziały litewskie na służbie nie-
mieckiej, bezpieczeństwo ludności polskiej i białoruskiej jest żadne, ponieważ do zbrod-
ni popełnianych przez bandy sowiecko-żydowskie dochodzą jeszcze zbrodnie żołnierzy 
litewskich znajdujących się na służbie niemieckiej i dowodzonych przez Pana Generała. 
To, co twierdzę, nie jest gołosłowne, i chyba znane są Panu Generałowi systematyczne 
morderstwa na ulicach Wilna, gdzie zostało zamordowanych już kilkudziesięciu Pola-
ków, znane są chyba wypadki z dn. 4 V br. w m. Pawłowo koło Turgiel, z dn. 6 V br. 
w m. Adamowszczyzna i Sieńkowszczyzna koło Graużyszek i wiele innych tragicznych 
wypadków, gdzie wielu Polaków (kobiet, starców i młodzieży) zostało wymordowanych 
w bestialski sposób przez żołnierzy Pana Generała. Morderstwa te były poprzedzone 
torturą lub też wrzucaniem rannych do podpalonych zagród. Za te i dziesiątki tysięcy 
innych zbrodni popełnianych na terenach Wileńszczyzny okupowanych przez Litwinów 
z ramienia Moskwy lub Berlina oskarżam cały naród litewski, który umiał wychować 
zbrodniarzy i który nie umie i nie chce ukrócić tych zbrodniczych instynktów, a nawet 
ich potępić.

Udzielamy ostatecznej przestrogi i zapowiadamy, że metody stosowane przez nas 
w walce z oddziałami litewskimi ulegną radykalnej zmianie. Obecnie jeńców zwalniamy, 
po uprzednim zdjęciu z nich mundurów niemieckich, rannych opatrujemy, zostawiając 
na miejscu lub też odsyłając ich do szpitala (np. dn. 4 V br. potyczka pod Turgielami, dn. 
6 V br. potyczka pod Graużyszkami, dn. 13 V br. potyczka pod Murowaną Oszmianką). 
Jako dowód załączam do pisma podpisane przez jeńców oświadczenie.

Na razie tak postępujemy, chociaż wiemy, że strona litewska postępuje wręcz prze-
ciwnie. Od dn. 15 V br. zapowiadamy najostrzejsze kontrrepresje, jeżeli strona litewska 
nie zmieni swoich metod walki. Jeżeli strona litewska będzie szukała odwetu na bez-
bronnej ludności, będzie mordowała kobiety, dzieci i starców, jeńców i aresztowanych, 
to strona polska zapowiada odwet bezwzględny, aż do przerzucenia oddziałów na teren 
Litwy, i wtedy zobaczymy, kto więcej straci tak w teraźniejszości, jak i w chmurnej dla 
nas przyszłości. Zwracam się więc do Pana Generała jako do Litwina i człowieka odpo-
wiedzialnego za los swego społeczeństwa i Litwy: albo wojna bezwzględna i bezpardo-
nowa, albo idee Niepodległej Polski i Niepodległej Litwy.

Źródło: R. Korab-Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, 
s. 111–113.
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Nr 5

1944 maj 20 – Wezwanie do Litwinów, odezwa dowódcy oddziałów partyzanckich Okrę-
gu Wileńskiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” do społeczeństwa litew-
skiego, żądająca zaprzestania antypolskiego kursu i współpracy z okupantem niemiec-
kim oraz grożąca odwetem AK na Litwie

Wezwanie do Litwinów

Jako dowódca Polskich Oddziałów Partyzanckich działających na terenie Okręgu 
Wileńskiego wzywam całe społeczeństwo litewskie do zaprzestania ostrego kursu anty-
polskiego, trwającego już blisko 5 lat, na terenie Wilna i ziemi wileńskiej.

Cały wysiłek administracji, policji i saugumy litewskiej w przeciągu tych tragicznych 
lat był skierowany przeciwko społeczeństwu polskiemu, znajdującemu się w ciężkich 
zmaganiach z kolejnym najeźdźcą. Policja i sauguma litewska walczyła zajadle z każdym 
objawem polskości, dostarczając na Łukiszki i na Ponary oraz do innych więzień i miejsc 
kaźni tysiące patriotów polskich – inteligencji, młodzieży, chłopów i robotników.

Znamy dobrze te miejsca tortur, bestialskiego bicia i znęcania się nad uwięzionymi. 
Znamy dobrze śmierć głodową w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Znane są 
nam też i wynotowane nazwiska sprawców tych zbrodni, wołających o pomstę do nieba. 
Nazwiska Babravičiusów1, Cesnulisów2 i tysięcy innych zbrodniarzy przejdą do historii 
niesławnie ginącej Litwy. Oni i ich nikczemni pomocnicy: szpicle, konfidenci, policjan-
ci, strażnicy i zarządcy więzień itp. odpowiedzą jako przestępcy wojenni nie tylko przed 
historią, ale i przed naszymi trybunałami za popełnione przez nich zbrodnie, za morze 
przelanej niewinnie krwi.

Na całe społeczeństwo litewskie spada moralna i fizyczna odpowiedzialność za to, 
że nigdy nie potępiło tych zbrodniarzy, a milcząco przyglądało się mordowaniu kwiatu 
narodu polskiego.

Szczególnie jaskrawy obraz zaistniał w przeciągu ostatnich 3 lat, tj. od chwili oku-
powania tych ziem przez Niemców, kiedy po wymordowaniu Żydów rękami litewskich 
siepaczy uwaga tych zbrodniarzy skierowała się przeciwko Polakom. Dziesiątki tysięcy 
młodzieży polskiej zostało wyłapanych rękami policji litewskiej i skierowanych na front 
lub na roboty do Niemiec. Przez Łukiszki i inne więzienia przewinęło się w okresie 
tych trzech tragicznych lat kilkanaście tysięcy Polaków. Niemcy wydawali rozkazy, zaś 
policja i sauguma litewska skwapliwie wykonywała te zarządzenia z cichą aprobatą spo-
łeczeństwa litewskiego.

Czekaliśmy, że nastąpi opamiętanie się, lecz miara naszej cierpliwości przebrała się. 
Jako dowódca Polskich Oddziałów Wojskowych, walczących z bandytyzmem i próbami 
wyniszczenia Narodu Polskiego na tych ziemiach, stawiam ultymatywne żądania:

1 Aleksandras Babravičius, zastępca naczelnika Litewskiej Policji Bezpieczeństwa (saugumy) Okręgu Wileńskie-
go i naczelnik komisariatu Polaków, czyli wydziału zajmującego się głównie zwalczaniem polskiego podziemia.
2 Właśc. Česnulis – śledczy znany z okrutnego traktowania przesłuchiwanych Polaków w Wilnie. Próby jego 
likwidacji przez AK nie dały rezultatu.
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1. Policja litewska i sauguma (obecnie gestapo), jak również urzędnicy litewscy mu-
szą natychmiast zaprzestać wysługiwania się Niemcom na odcinku walki z Polakami. 
Muszą bezwzględnie ustać wszelkie łapanki, areszty polityczne, branie zakładników, 
walka z naszym ruchem niepodległościowym, torturowanie i bicie uwięzionych, wy-
łapywanie naszych żołnierzy idących do oddziałów polskich, rozmyślne wygładzanie 
uwięzionych, łapownictwo i tym podobne zbrodnie.

2. Społeczeństwo litewskie musi rozpocząć zdecydowaną walkę ze zbrodniarzami 
pochodzącymi z jego środowiska, za których ponosi moralną odpowiedzialność, mil-
cząco przyglądając się tym zbrodniom. Żądam natychmiastowego rozpoczęcia akcji 
pacyfikującej stosunek Litwinów do Polaków, ażeby w przyszłości nie miały miejsca 
takie wypadki jak masowe mordowanie niewinnej ludności polskiej i białoruskiej przez 
żołnierzy gen. Plechavičiusa.

Cierpliwość nasza skończyła się, jeżeli administracja, policja i sauguma litewska nie 
zrozumie tego wezwania i nie zaniecha takich metod walki, ostrzegam, że zostanie za-
stosowany jak najostrzejszy kurs w stosunku do całej litewskiej policji, saugumy i ad-
ministracji i przy pomocy stojącej do mej dyspozycji Polskiej Siły Zbrojnej zniszczę 
w najbliższym czasie gniazdo zbrodniarzy.

Jeżeli chcecie mieć walkę bezpardonową – to ją mieć będziecie!
Uprzedzam tylko, że będą zastosowane zupełnie inne metody walki niż w walce z od-

działami Plechavičiusa. Tam mieliśmy do czynienia z żołnierzem częściowo wcielonym 
przymusowo do szeregów. Wy – policjanci i saugumiści litewscy – jesteście zbrodnia-
rzami, którzy dobrowolnie i ochotniczo stanęliście do walki z polskością tej ziemi. 
Pamiętajcie, że granica Litwy jest stąd niedaleko i również za jej słupami granicznymi 
potrafimy szukać odwetu!

Społeczeństwo zaś litewskie wzywam: niech zmusi swoich synów i namówi do wal-
ki z istotnymi bandytami, a nie ze społeczeństwem polskim i jego żołnierzami, którzy 
dobrowolnie i ideowo stanęli w obronie życia i mienia obywateli ziemi bez różnicy 
narodowości i wyznania.

Źródło: AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA, F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 15), mf. Dokument opubliko-
wany w: R. Korab-Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, 
s. 115–116; J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie, „Karta” 2001, nr 32, s. 82–83.
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Nr 6

[1944 maj – przed 20 czerwca] – Lista imienna 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowe-
go batalionu policyjnego (Litewskich Oddziałów Obrony)

Lista

imienna czynnych żołnierzy 3. kompanii 258-E-Batalionu LAD1

Lp. Stopień Nazwisko i imię Uwagi

1. Por. Va Polekauskas Petras 
2.  Sierż. V  Rukšėnas Juozas
3. – „ – V  Valys Petras
4. – „ – V  Žiaugrė Petras
5. Plut. V  Linauskas Eduardas
6. – „ –   Šarkelė Jonas urlopb 
7. – „ – V  Ribinskas Zigmas
8. – „ – V  Lesinskas Leonas
9. – „ – V Labuckas Zigmas

10. – „ – V  Petrauskas Petras
11. – „ – V  Ropius Norbertas
12. Kpr.   Ašembergas Mečys
13. – „ – V  Pagalys Kazys
14. – „ – V  Vaičeliūnas Ignas
15. – „ – V  Vadapalas Jonas
16. – „ – V  Sagevičius Adolfas
17. – „ –   Kiškūnas Vincas urlopb

18. – „ – V  Šlepikas Alfonsas
19. – „ – V  Rukštelis Bronius
20. – „ – V  Rapkauskas Juozas
21. – „ – V  Vžesniauskas Leonardas
22. – „ – ? Šimonis Jonas porzucił Nemenė2

23. – „ – V  Januškevičius Romas
24. – „ – V  Černiauskas Telesforas
25. – „ – V  Matulionis Kostas
26. St. szer. V  Vizgirda Justas
27. – „ – V  Verslovas Pranas
28. – „ – V  Bartaška Jurgis

a Odręczne odznaczenia przy poszczególnych nazwiskach. 
b Odręczny dopisek.
1 Litewskie Oddziały Obrony (Lietuvos apsaugos daliniai – LAD).
2 Odręcznie dopisane, niejasne sformułowanie. W oryginale paliko Nemenė.
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29. – „ – V  Kirdeikis Vladas
30. – „ – V  Varnas Stasys
31. – „ – V  Butėnas Petras
32. – „ – V  Janauskas Edmundas
33. – „ – V  Damaševičius Kazys
34. – „ – V  Mitrius Jonas
35. – „ – V  Dvelys Pranas
36. – „ – V  Žeglaitis Antanas
37. – „ – V  Pukelevičius Antanas
38. – „ – V  Zalūba Vaclovas
39. – „ – V  Švedas Ignas
40. – „ – V  Maceina Antanas
41. – „ – V  Šulčius Pijus
42. – „ – V  Buividas Eduardas
43. – „ – V  Bulka Kazys
44. – „ – V  Venskūnas Algis
45. – „ – V  Alionis Bronius
46. – „ – V  Buziliauskas Petras
47. – „ – V  Kvederas Juozas
48. – „ –   Vaikutis Juozas urlopb

49. – „ – V  Pinikas Kazys 
50. – „ – V  Jakumas Jonas 
51. – „ – V  Mineika Juozas
52. – „ – V  Maziliauskas Jonas
53. Szer.   Pujanauskas Vladas urlopb

54. Szer. V  Rauckis Vytautas
55. – „ – V  Povilonis Antanas
56. – „ – V  Spudys Kazys
57. – „ – V  Baubinas Juozas
58. – „ – V  Damaškevičius Julius
59. Szer. V  Daubaras Petras
60. – „ – V  Norkevičius Jonas
61. – „ – V  Paukštys Juozas
62. – „ – V  Pumputis Balys
63. – „ – V  Girutis Jonas
64. – „ – V  Karalius Augustas
65. – „ – V  Krivickas Mikas
66. – „ – V  Lekevičius Feliksas
67. – „ – V  Luneckas Mamertas
68. – „ – V  Naujokas Klemensas
69. – „ – V  Sedlickas Bronius
70. – „ – V  Sinkevičius Jonas
71. – „ – V  Pupeikis Petras
72. – „ – V  Siečinskas Vytautas
73. – „ – V  Garbšys Jurgis
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74. – „ – V  Narsutis Vladas
75. – „ – V  Bilskis Juozas
76. – „ – V  Kuliešius Vincas
77. – „ – V  Peseckas Albertas
78. – „ – V  Tankevičius Jonas
79. – „ – V  Veikutis Kajetonas
80. – „ – V  Kadelskas Rapolas
81. – „ – V  Ramansevičius Jonas
82. – „ – V  Peškaitis Mikas
83. – „ – V  Milutis Alfonsas
84. – „ – V  Brazdžionis Julius
85. – „ – V  Klusas Jonas
86. – „ – V  Bonisas Povilas
87. – „ –   Gaižauskas Liucijus [...]c 
88. – „ – V  Stankevičius Antanas
89. – „ – V  Krakauskas Antanas
90. – „ – V  Jarmuševičius Petras
91. – „ – V  Mališauskas Jonas
92. – „ – V  Šiugžinis Jonas
93. – „ –   Skačkauskas Povilas odszedłb

94. – „ – V  Sapitavičius Jonas
95. – „ – V  Vilimas Pranas
96. – „ – V  Klimas Bronius
97. – „ –   Bankauskas Bernardas [...]c

98. – „ – V  Karvelis Juozas
99. – „ – V  Dvelys Vytautas

100. – „ – V  Gudelis Mikas
101. – „ –   Kuklierius Pranas urlopb

102. – „ – V  Dambrauskas Jonas
103. – „ – V  Blaževičius Algirdas
104. – „ – V  Lozorevičius Feliksas
105. – „ – V  Martišius Petras
106. – „ – V  Kabašius Antanas
107. – „ – V  Gudjurgis Kazys
108. – „ – V  Seykelis Alfonsas
109. – „ – V  Zautra Pranas
110. – „ – V  Blodžiūnas Alfonsas
111. – „ – V  Sinkevičius Antanas
112. dKpr.   Budrikas Vaclovas [...]c

  V  Palubinskas Jurgis 
  V  Sušinskas [...]cudas 
  V  Mockaitis Vytautas

c Nieczytelny dopisek pismem odręcznym.
d Odtąd odręcznie dopisane nazwiska.
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  V  D[...]ckis
  V  S[...]csio 
  V  J[...]c

  V  Astrauskis Juozas
  V  Skeičius Kazys
  [...]c

Źródło: LVCA, F. R-669, Ap. 1, B. 1, k. 1, oryginał, mps (tłumaczenie własne autora z języka  
litewskiego).
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Nr 7

[1944 maj–czerwiec] – Fragmenty sprawozdania miesięcznego za maj 1944 r., sporzą-
dzonego przez Zygmunta Dziarmagę vel Stanisława Działyńskiego „Józefa”, zastępcę 
kierownika Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, obrazu-
jące aktualną sytuację na Wileńszczyźnie

Sprawozdanie za okres od 1 do 31 maja 1944 r.

I. Działalność okupanta
a) Stanowisko ogólne
Stosunek władz okupacyjnych do społeczeństwa wileńskiego uległ w ostatnim mie-

siącu pewnej ewolucji.
W pierwszych tygodniach miesiąca maja aktualną była sprawa mobilizacji na Litwie. 

Ogłosił ją gen. Plechavičius za pośrednictwem radia i prasy dn. 30 IV 1944 r. Odezwami 
zaś poparli ją gen. Kubiliunas1 i prof. Michał Birżyszka2. Pobór miał się odbywać do 
20 V [19]44 [r.] i objął roczniki od 1910 do 1919 oficerów czynnych, rezerwy i podofi-
cerów oraz wszystkich mężczyzn urodz[onych] w latach od 1915 do 1924. Jednocześnie 
ogłoszono zaciąg ochotniczy od 18 do 45 lat życia. Wileńszczyzna nie została objęta po-
borem. Wśród społeczeństwa polskiego panował niepokój, aby nie powołano młodzieży 
polskiej. Gen. Plechavičius robił przy tej sposobności staranie o zwolnienie 57 Litwinów 
z obozu koncentracyjnego pod Gdańskiem. Mobilizacja się nie powiodła, zwłaszcza że 
reakcja społeczeństwa litewskiego, jak też podziemnej prasy litewskiej była negatywna. 
Młodzież litewska uchylała się od poboru, zmieniając swą orientację na prosowiecką.

16 maja nastąpił radykalny zwrot w stosunkach niemiecko-litewskich. Wilno było 
świadkiem rozbrajania oddziałów gen. Plechavičiusa LVR (Lietuvos Vietines Rinktines) 
przez niemieckie oddziały SS. [...]

Równocześnie z rozbrajaniem plechawicziusowców w Wilnie na rogach ulic oraz 
w prasie miejscowej dn. 17 V [19]44 [r.] ukazały się „Obwieszczenia” następującej 
treści:

„Dnia 16 maja 1944 r. z rozkazu komendanta policji bezpieczeństwa i SD w Litwie 
niżej wymienione osoby i ich 10 wspólników z Wilna za dopuszczenie się zbrodni i ra-
bunku na żołnierzach niemieckich i miejscowej ludności w okręgu wileńskim zostali 
rozstrzelani: Pranckevicius Vincas, Stankevicius Pranas, Astrauskas Pranas, Stonys Ju-
lius, Lukasevicius Stepas, Ruksevicius Vladas, Tolusys Vincas, Guobys Antanas. 

Wilno, 17 V 1944. Komendant Policji Bezpieczeństwa i SD w Litwie”
Spośród wyżej wymienionych pięciu należało do drużyn Plechavičiusa, zaś trzech 

było policjantami litewskimi. Wśród Litwinów zapanowało przygnębienie. Społeczeń-

1 Gen. Petras Kubiliunas (1894–1946), stojący na czele litewskiej administracji w Generalnym Komisariacie 
Litwy. Aresztowany w 1945 r. w Niemczech, następnie wywieziony do Moskwy, gdzie został skazany na karę śmier-
ci i stracony (P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 691).
2 Prof. Mikołaj Birżyszka (Mykolas Biržiška, 1882–1962), historyk, profesor literatury, dyplomata i polityk. Jeden 
z sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy z 16 II 1918 r., rektor Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1940–1943. 
Zbiegł do Niemiec w 1944 r., zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
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stwo polskie zaś odetchnęło, gdyż główną czynnością oddziałów Plechavičiusa było ter-
roryzowanie bezbronnej ludności polskiej.

Akcja rozbrajania trwała przez kilka dni: 16, 17, 18 i 19 V i objęła również cały teren 
Litwy. Odbyła się stosunkowo bez większych starć. [...]

W związku z powyższymi zmianami burmistrz m. Wilna Dabulevicius3 podał się do 
dymisji. Pod wpływem jednak opinii pewnych sfer społeczeństwa litewskiego dymisję 
swą cofnął, zwłaszcza że w międzyczasie (w ostatnim tygodniu maja) powtórnie zaczęła 
krążyć pogłoska o przyłączeniu Wilna do Generalnej Gubern[i]4 i przekazaniu rządu 
w ręce polskie.

Po likwidacji drużyn Plechavičiusa administracja okupacyjna w terenie przesta-
ła faktycznie istnieć. Jedynym czynnikiem ładu i bezpieczeństwa są oddziały Wojska 
Polskiego. W niektórych miejscach obowiązki policyjne pełnią łotewskie SS. W końcu 
maja jeden z takich oddziałów łotewskich przybył do Święcian. Stosunek Łotyszów do 
polskiego społeczeństwa jest, jak dotąd, poprawny.

Przez cały miesiąc maj Niemcy w dalszym ciągu próbowali nawiązywać kontakt ze 
społeczeństwem polskim. Projekt utworzenia komitetu mieszanego polsko-litewskiego 
rozbija się o bierny opór społeczeństwa polskiego. Wszystkie osoby, którym władze 
okupacyjne proponowały współpracę, uchylają się od tej współpracy w ten czy w inny 
sposób.

W pierwszym tygodniu maja przybył do Wilna ponownie Władysław Studnicki5, pla-
nując powołanie do życia oddziału Krakowskiej Rady Opiekuńczej6. Statut miał być 
dostosowany do warunków miejscowych, przy tym włączono paragraf o opiece nad za-
bytkami kulturalnymi7. Wedle wypowiedzi Władysława Studnickiego Rada Opiekuńcza 
byłaby poniekąd reprezentacją polityczną społeczeństwa polskiego. Studnicki zwracał 
się do szeregu znanych osób, usiłując skompletować skład Rady (12 członków), na który 
uzyskał oficjalną zgodę władz niemieckich, [ale] spotkał się w większości wypadków 
z odmową ze strony polskiej. Stosunek społeczeństwa polskiego jest zasadniczo nega-
tywny, tym bardziej, że instrukcje uchylania się od współpracy z Niemcami wydawane 
są stale ze strony Delegatury Rządu8. Po wyjeździe Studnickiego prowadził w dalszym 
ciągu rozmowy z Niemcami Władysław Komar (ziemianin z Kowieńszczyzny, Polak, 

3 W oryginale tu i dalej błędnie: Dubalevičius. Płk Karolis Dabulevičius, ur. 1898, organizator litewskich batalio-
nów policyjnych na służbie niemieckiej w Wilnie latem 1941 r., następnie szef sztabu tychże batalionów w Wilnie 
i burmistrz miasta Wilna. W 1944 r. zbiegł do Niemiec, potem na emigracji w Stanach Zjednoczonych (P. Stankeras, 
Lietuvių policija..., s. 651).
4 Właśc. Generalne Gubernatorstwo.
5 Władysław Gizbert-Studnicki (1867–1953). Ur. w Dyneburgu, polski polityk i publicysta o orientacji pronie- 
mieckiej. Zmarł na emigracji w Londynie (Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Wła-
dysława Studnickiego)
6 Rada Główna Opiekuńcza, polska organizacja pomocy społecznej, działająca za zgodą okupanta w Generalnym 
Gubernatorstwie w latach 1940–1945, z centralą w Krakowie.
7 W zbiorach archiwalnych zachował się Projekt statutu Komitetu Polskiego w Wilnie, pochodzący prawdopodob-
nie z marca 1944 r., którego być może dotyczy ww. wzmianka (APAN, III-108, Materiały Stefana Ehrenkreutza, 
poz. 75).
8 Odezwę w tej sprawie wydała 22 V 1944 r. Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie, przestrzegając przed dawa-
niem wiary rzekomej zmianie polityki niemieckiej wobec Polaków oraz przed jakimikolwiek układami lub kompro-
misami z wrogiem (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, Niewczes-
ne zamierzenia, Odezwa Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, 22 V 1944 r., k. 258).
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b. dyrektor Zarządu Majątków Upaństwowionych, tzw. Ostlandu, ostatnio administrator 
grupy Anowila). Według otrzymanych przez niego informacji, Niemcy chcieliby wciąg-
nąć kogoś z Polaków do administracji cywilnej, lecz bez nadawania temu form osten-
tacyjnych. Koncepcja przyłączenia Wilna do Generalnej Guberni odpada, gdyż wyma-
gałaby aktów państwowych o szerszym znaczeniu. Minister Rzeszy Alfred Rosenberg9 
chciałby działać w zakresie własnych pełnomocnictw.

Według ostatnich projektów na miejsce Litwina Kalendry10, naczelnika powiatu 

[wileńskiego] (Kreischefa), byłby mianowany p. Komar. P[an] Komar zaś gotów byłby 
przyjąć stanowisko raczej jego zastępcy, jako referenta do spraw polskich, z dużymi 
pełnomocnictwami. Sprawa ta jest jeszcze w zawieszeniu.

W związku z możliwością działań wojennych na odcinku Wilna władze niemieckie 
zdecydowały się ufortyfikować miasto. [...]

W związku z budową umocnień ustało prawie zupełnie wywożenie ludności do Rze-
szy na roboty. Na wspólnej konferencji Gebietskommissara11, Urzędu Pracy i Magistratu 
Wileńskiego zdecydowano powstrzymać wysyłkę do Rzeszy, aż do odwołania. Przez 
pewien czas przeprowadzana była jedynie branka, według spisów administracyjnych 
domów. Dawała ona jednak bardzo słabe rezultaty. [...]

b) Terror
W miesiącu maju nastąpiło pewne uspokojenie, choć w pierwszym tygodniu mia-

ły miejsce akty terroru w stosunku do ludności polskiej, zwłaszcza ze strony plecha-
wicziusowców. Od czasu ograniczenia godzin policyjnych ulicami miasta po południu 
krążą gęste patrole policyjne, zapuszczając się nawet na odległe przedmieścia. Wszyst-
kie formacje wojskowe nieniemieckie, a więc litewskie (w tym plechawicziusowcy), 
ukraińskie i rosyjskie od godziny ósmej są skoszarowane. Na ulicach znajdują się tylko 
wojskowi niemieccy, policja, obywatele Rzeszy Niemieckiej i osoby wracające z pracy 
ze specjalnymi przepustkami. Od tygodnia też nie są notowane krwawe wypadki uliczne 
w mieście. [...]

W okresie istnienia plechawicziusowców Litwini, zwłaszcza w terenie, stosowali ter-
ror w stosunku do ludności polskiej. W związku z coraz liczniejszym zgłaszaniem się 
młodzieży wiejskiej do oddziałów polskich zastosowano represje wobec pozostałych 
członków rodzin. Z Lubowa pod Wilnem donoszą, że żołnierze Plechavičiusa, po wy-
wiedzeniu się, z jakich gospodarstw poszła młodzież do polskich oddziałów powstań-
czych, zabrali rodziców i wywieźli w nieznanym kierunku. Jak już donosiliśmy, Litwini 
w odwet za zabranie przez powstańców polskich księdza Litwina Jakowanisa12 z Jęcz-

9 Alfred Rosenberg (1893–1946), niemiecki wysoki funkcjonariusz NSDAP, w latach 1941–1945 minister Rzeszy 
dla okupowanych terenów wschodnich. Aresztowany w 1945 r., skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne i stra-
cony w Norymberdze.
10 Kostas Kalendra (ur. 1898 w Rydze). Od czerwca 1941 r. zarządca spraw wewnętrznych w Litewskim Komi-
tecie Miejskim w Wilnie, następnie naczelnik powiatu wileńskiego. W 1944 r. zbiegł do Niemiec, a po wojnie wy-
emigrował do Kanady (A. Bubnys, Vokiečių okupuota..., Vilnius 1998, wg indeksu; P. Stankeras, Lietuvių policija..., 
s. 681).
11 Gebietskommissar (niem.) – komisarz okręgowy.
12 Ks. Ambroży Jakowanis (Ambraziejus Jakavonis) (1886–1944), obywatel polski narodowości litewskiej, pro-
boszcz parafii w Jęczmieniszkach. Aresztowany przez patrol partyzancki z 1. Brygady AK w kwietniu 1944 r. i wkrót-
ce rozstrzelany za współpracę z gestapo (R. Korab-Żebryk, Biała księga..., wg indeksu – błędnie występuje jako Ja-
kawonis; Armija krajova..., s. 114).  
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mieniszek zabrali i wywieźli do Wilna: ks. Nowickiego13 z Sużan i wikarego z Podbrze-
zia Panochę14.

W końcu kwietnia na drodze pomiędzy Czarnym Borem a Wilnem miały miejsce wy-
padki zabójstwa młodzieży polskiej przez plechawicziusowców. Dn. 27 kwietnia zginął 
od kuli litewskiej śp. Dziedziak15, lat 22, ożeniony z córką pułkownika Obertyńskiego. 
Dnia 29 kwietnia zamordowany został również przez Litwinów z posterunku w Czar-
nym Borze śp. Władysław Dawidowski, lat 21, syn malarza Wacława Dawidowskiego. 
Jechał on z folwarku, w którym pracował, po zakup zboża. Wziął na ten cel 2 tys. Rm16. 
Policjanci zatrzymali go na drodze, przeprowadzili rewizję, a znalazłszy pieniądze, za-
częli go niemiłosiernie bić, a gdy upadł, zastrzelili. Na posterunku zaś złożyli raport, że 
zastrzelili go, gdyż uciekał. Jest to piąte morderstwo dokonane na młodzieży polskiej 
w tej miejscowości. Niemcy rozpoczęli śledztwo. Do Czarnego Boru zaś wysłali własny 
posterunek dla obserwacji.

W dniu 2 maja na ulicach Kowna zginął przebity bagnetem przez litewskiego po-
licjanta śp. Henryk Rutkowski, lat 21, uczeń gimn. A[dama] Mickiewicza17, wzięty na 
roboty do naprawy dróg.

Podwileńska wieś Wojdaty przeżyła ciężką noc z 14 na 15 maja. Niemiecki posteru-
nek w tej wsi urządził zabawę, w czasie której zabity został komendant posterunku poza 
obrębem wioski, dokąd się udał z dziewczyną [z] tej wsi. Żołnierze niemieccy zaalar-
mowali rakietą najbliższy oddział niemiecki w Ponarach. Artyleria tamtejsza otworzyła 
ogień na Wojdaty, wywołując pożar w kilku domach. Po krótkiej przerwie w strzelaniu 
w chacie zajmowanej przez żony oficerów i żołnierzy sowieckich18 nastąpił wybuch. 
Spowodowało to nowe ostrzeliwanie Wojdat. Ludność, która po pierwszych strzałach 
uciekła ze wsi, miała pięć osób rannych, z których dwie zmarły19. W dwa tygodnie po 
tym do Wojdat przybyli policjanci litewscy, żądając wódki i słoniny. Gdy im odmówio-
no, Litwini zaczęli rabować. Ludność zawiadomiła znajdujący się w pobliżu posterunek 
niemiecki. Niemcy policjantów litewskich rozbroili, dotkliwie pobili i zabrali ze sobą na 
posterunek.

Zdziczenie wśród plechawicziusowców przeszło wszelkie granice. We wsi Koraby, 
pow. oszmiański, oddziały LVR mordowały ludność, paliły osiedla i wrzucały żywcem 
do ognia swe ofiary20. Dnia 6 maja koło wsi Wierbuszki, 15 km od Wilna, postrzelony 
został w nogę udający się do partyzantki niejaki Guryn. Plechawicziusowcy zaczęli ba-

13 Ks. Władysław Nowicki, ur. 1897 w Wilnie, proboszcz w Sużanach w latach 1937–1962. Zmarł w Porudominie 
na Wileńszczyźnie (T. Szynkowski, „Błyskawica”..., s. 23).
14 Ks. Roman Panocha, ur. 1912, absolwent Seminarium Archidiecezjalnego w Wilnie, wikary parafii w Podbrze-
ziu.
15 Zbigniew Bohdan Dziedziak, pracownik apteki nr 16 w Wilnie („Goniec Codzienny”, 5 V 1944, s. 4; ibidem, 
6 V 1944, s. 4; ibidem, 7 V 1944, s. 3).
16 Reichsmark (niem. marka Rzeszy), jednostka monetarna wprowadzona przez Niemcy na okupowanych terenach 
wschodnich.
17 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
18 Raczej: niemieckich.
19 Jedną z ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców Wojdat był krawiec Józef Kaczyński („Goniec Codzienny”, 18 V 
1944, s. 4).
20 Z dostępnych źródeł wiadomo, że 7 V 1944 r. w Korabach, pow. oszmiański, doszło do starcia oddziałów AK 
i LVR, w konsekwencji czego spłonęło 17 budynków. Brak jest natomiast informacji o stratach wśród osób cywil-
nych. Być może doszło do zniekształcenia informacji o ośmiu osobach zabitych przez żołnierzy LVR dzień wcześ-
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dania, w czasie których zdzierali mu pasami skórę, a w końcu obcięli organa płciowe. 
Guryn w 30 minut zmarł w strasznych męczarniach. We wsi Pawłowo, koło Jaszun, 
gospodarzowi plechawicziusowcy wykłuli oczy, a po tym rozstrzelali za to, że syn jego 
poszedł do partyzantki21. Dnia 4 maja we wsi Kibiszki22 litewscy oprawcy ujętemu po-
wstańcowi polskiemu wycięli język, żołądek i narządy płciowe. Zamordowany pocho-
dził z Nowej Wilejki, liczył lat 1923.

W połowie maja we wsi Rudomino „plugaviciusowcy”24 zamordowali pięciu po-
wstańców polskich. Zamordowani poddawani byli torturom, gdyż mieli poodrąbywane 
ręce i nogi, odcięte nosy i wykłute oczy. Jako odwet oddziały polskie rozstrzelały koło 
70 plechawicziusowców25. W okolicy Jaszun Litwini wyrzucili dla zabawy z pociągu 
młodego chłopca, po czym strzelali do niego, aż go nie zabili.

Po likwidacji LVR ludność z ulgą odetchnęła.
Akty terroru ze strony niemieckiej w niektórych powiatach miały również miejsce. 

Tak np. w końcu kwietnia we wsi Bielaki koło Królewszczyzny spędzono do obszernego 
domu starszych i dzieci, po czym dom z 20 osobami spalono. W połowie maja za udzie-
lenie pomocy partyzantce sowieckiej Niemcy zbombardowali wieś Łukiańce26. Nalot 
odbył się znienacka w dzień. W okolicach Szumska przybyły tam oddział łotewski, po 
zebraniu informacji o rodzinach młodzieży będącej w partyzantce polskiej, dokonał ra-
bunku i konfiskaty inwentarza u miejscowej ludności.

Przy ul. Smoleńskiej27 mieściło się jedno z ostatnich skupień robotników żydow-
skich, zatrudnionych w fabryce futer „Kailis”. Dnia 17 maja przed fabrykę zajechały 
ciężarówki niemieckie, na które załadowano robotników żydowskich w liczbie około 
200 i wywieziono w nieznanym kierunku. Jest prawdopodobne, że Żydzi [z] „Kailisu” 
użyci zostali do jakichś innych robót.

Żydzi, którym nie udało się zbiec w teren, ukrywają się w mieście. Zdarzają się 
czasem wśród nich wpadki. Tak np. dnia 11 maja policja litewska, poszukująca tajnej 
rzeźni, znalazła przy ul. Kalwaryjskiej nr 23 ukrywającą się rodzinę żydowską. Żydów 
i właścicieli mieszkania wywieziono w nieznanym kierunku.

Dnia 18 maja robotnicy magistraccy przy poprawianiu uszkodzenia rur kanalizacyj-
nych w śródmieściu przy wejściu do głównych kanałów natrafili na tajemnicze sylwet-
ki. Przybyłe gestapo wykryło, że w kanałach tych ukrywali się Żydzi, zbiegli w jesieni 

niej, w pacyfikowanych niedaleko wsiach Adamowszczyzna i Sieńkowszczyna (H. Piskunowicz, Działalność zbroj-
na..., s. 40–41).
21 4 V 1944 r. w Pawłowie zabity został Władysław Markiewicz. Jego syn, ps. „Burza”, służył w 1. Brygadzie AK. 
Ogółem tego dnia w Pawłowie z rąk żołnierzy 1. kompanii 310. batalionu LVR zginęły dwie osoby cywilne, a dwie 
kolejne zostały ciężko ranne (1. Wileńska Brygada..., s. 32; T. Balbus, „Jurandowcy”..., s. 345, 371–372).
22 Prawdopodobnie chodzi o wieś Kiwiszki, położoną niedaleko Nowej Wilejki, w gm. Mickuny.
23 Biorąc pod uwagę, że wieś Kiwiszki sąsiaduje ze wsią Wierbuszki, należy przypuszczać, że oba zamieszczone 
opisy zamordowania polskiego partyzanta dotyczą tego samego incydentu.
24 Pogardliwe określenie członków formacji gen. Povilasa Plechavičiusa.
25 Informacja o pięciu powstańcach zabitych w połowie maja 1944 r. w Rudominie ani tym bardziej podany opis 
tortur nie znajdują potwierdzenia w żadnych innych źródłach znanych autorowi. Bez wątpienia nieprawdziwa jest 
informacja o rozstrzelaniu w odwecie 70 członków LVR. W żadnym bowiem starciu LVR nie odnotowały aż tak wy-
sokich strat w zabitych, a tym bardziej w rozstrzelanych jeńcach.
26 Prawdopodobnie osada Łukiańce w gm. Słobódka, pow. brasławski, albo wieś Łukańce w gm. Rudziszki, pow. 
wileńsko-trocki (Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej..., t. 1, s. 13, 73).
27 W Wilnie.
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ub. r. z getta. Przy pomocy gazów i strzałów zmuszono do opuszczenia kanałów 14 Ży- 
dów. W tym jeden chłopiec 10-letni. Były to blade, wymizerowane twarze i budziły 
u przechodniów uczucie litości. Niemcy załadowali Żydów na auto ciężarowe i wywieź-
li ich prawdopodobnie na stracenie.

W Ponarach prace nad zacieraniem zbrodni są na wykończeniu. Dotychczas spalono 
około 65 tys. trupów, w tym 800 zwłok w sutannach28. W połowie kwietnia były palone 
również zwłoki Niemców w mundurach oraz Litwinów.

c) Akcja oddziałów polskich
Obsadzanie terenów przez oddziały Plechavičiusa wskazywało na chęć likwidacji 

Polskich Sił Zbrojnych Krajowych. W związku z tym w pierwszej połowie maja oddzia-
ły polskie przeprowadziły uzgodnioną akcję jednocześnie w kilku miejscach w powiecie 
oszmiańskim i ejszyskim. [...]

Po 15 maja akcją rozbrajania plechawicziusowców zajęli się Niemcy, o czym już 
pisaliśmy. Organizacja LVR przetrwała dwa i pół miesiąca. Zyskała sobie pogardę nie 
tylko miejscowej ludności, ale i Niemców. Straty ogólne Litwinów od 1 kwietnia br. 
wyniosły około 1000 zabitych29.

Na miejsce Litwinów zaczęto sprowadzać oddziały łotewskie SS. Pod Gudogajem 
doszło już do pierwszego starcia z partyzantką polską. Szczegółów na razie brak.

Oddziały polskie przeprowadziły więc ostatnio akcję zwalczania bandytyzmu i ra-
bunków. Nie zaniechano jednak akcji wojskowej. Jak np. dnia 24 maja zaatakowano 
Ejszyszki. Policja litewska i Niemcy schronili się do bunkrów, których nie zdobywano. 
Przeprowadzono więc tylko rewizję oraz rekwizycje aprowizacyjne. Sześciu policjan-
tów litewskich, którzy nie zdążyli się schronić, i starostę Litwina zabrano, po czym od-
dano pod sąd.

Troską oddziałów polskich jest aprowizacja. Przeprowadzane rekwizycje wymagają 
dużej ostrożności, aby nie budziły niechęci u włościan mniej zamożnych. Zdarzały się 
wypadki braku dyscypliny dowódców tak, iż rekwizycja obejmowała bieliznę damską 
i instrumenty muzyczne itp., jak też samowolnego wykonywania wyroków bez S[ądu] 
Wojsk[owego]. Komenda Okręgu wydała w związku z tym w połowie kwietnia jeszcze 
rozkaz nr 5, zakazujący tego rodzaju postępowania30. Rozrost oddziałów polskich budzi 
coraz większe nadzieje lepszego jutra, powodując masowy napływ ochotników do Woj-
ska Polskiego w kraju.

W stosunku do Litwinów Kom[enda] Wojskowa wydała odezwę, wzywającą spo-
łeczeństwo litewskie do opamiętania się i zwalczania zdziczenia, przejawiającego się 
w postępowaniu Litwinów pozostających na służbie niemieckiej w stosunku do ludności 
polskiej. W przeciwnym razie odezwa grozi odwetem na terenach Litwy31. [...]

28 Informacja o 800 zwłokach w sutannach spalonych w Ponarach nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. 
Szacuje się, że łączne straty duchowieństwa katolickiego w diecezji wileńskiej (w tym i zakonników) w czasie woj-
ny wyniosły ok. 100 zabitych, z tego w Ponarach rozstrzelano kilka osób (M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 
1941–1944..., s. 172, 353–365).
29 Dane mocno przesadzone. Straty LVR w walkach z AK wyniosły prawdopodobnie stu kilkudziesięciu zabitych, 
ok. stu rozstrzelali Niemcy.
30 Rozkaz nr 5 dowódcy Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” z 12 IV 1944 r., zob. 
wyżej, Aneks, dokument nr 2.
31 Wezwanie do Litwinów, obwieszczenie dowódcy Oddziałów Partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Alek-
sandra Krzyżanowskiego „Wilka” z 20 maja 1944 r., zob. wyżej, Aneks, dokument nr 5.
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d) Administracja
[...] Po rozwiązaniu oddziałów Plechavičiusa w urzędach samorządowych nastąpiło 

kompletne rozprężenie. W godzinach największego ruchu interesantów panowały niekie-
dy pustki. Urzędnicy Litwini opuszczali swe miejsca pracy z obawy przed aresztowania-
mi. Formalna ucieczka miała miejsce na terenach południowo- i północno-wschodnich 
od Wilna. Litwini tłumaczyli się, że po rozwiązaniu drużyn LVR są zdani na łaskę par-
tyzantki polskiej, która ich prześladuje. Charakter zorganizowanej ucieczki jest pewną 
formą protestu przeciwko rozwiązaniu „narodowego wojska litewskiego”, choć de fac-
to administracja litewska w terenie przestała istnieć. Władzę sprawują oddziały wojska 
polskiego. W obszarach południowych Wileńszczyzny wyznaczono nawet podatki na 
rzecz skarbu państwa polskiego.

W związku z sytuacją w drugiej połowie maja w Kownie odbył się zjazd naczelników 
powiatów (Kreischefów) z całego Litewskiego Okręgu Administrac[yjnego]32. Według 
informacji ze źródeł litewskich naczelnicy powiatów opowiedzieli się za koniecznością 
utrzymania nadal na Wileńszczyźnie administracji litewskiej dla prestiżu władz niemiec- 
kich i własnego, lecz prosili o danie im egzekutywy w stosunku do ludności miejsco-
wej. Dnia 31 maja burmistrz m. Wilna Dabulevicius pod wpływem żądań społeczeństwa 
litewskiego, aby nie opuszczał ważnego posterunku litewskiego, który może przejść 
w ręce polskie, dymisję cofnął. Aby uniknąć nieporozumień ze społeczeństwem pol-
skim, wydał on polecenie, aby urzędnicy magistratu nie odmawiali odpowiedzi w języku 
polskim i załatwiali grzecznie interesantów Polaków. Urzędnicy Litwini nie będą mieli 
trudności językowych, gdyż o ile jest mu wiadomo, wszyscy mniej więcej o tyle znają 
język polski, że mogą się z Polakami porozumieć. [...]

III. Sprawy narodowościowe.
W dalszym ciągu bierzemy pod uwagę te same grupy narodowościowe, poza społe-

czeństwem polskim, a więc: Litwini, Białorusini i Rosjanie.
Litwini. W stosunkach litewskich można było zaobserwować pewną ewolucję tak 

w odniesieniu do społeczeństwa polskiego, jak i do Niemców. Okres rozwoju oddzia-
łów Plechavičiusa (LVR) połączony z akcją polską rozbrajania Litwinów w terenie (do 
15 maja 1944) charakteryzuje się zaostrzeniem się stosunków polsko-litewskich. Przy-
pływ fali szowinizmu litewskiego był pobudzony dzięki obciążeniu psychiki tego naro-
du urazem w stosunku do polskości. Walka z partyzantką polską, rugowanie niesłusznie 
osadzonych kolonistów z Litwy na gospodarstwa polskie, nawoływania z ambony księży 
Litwinów to były momenty jątrzące stosunki. Do tego dodać należy jeszcze podjudzanie 
oficjalnej prasy litewskiej przeciwko Polsce. Przytoczymy kilka charakterystycznych 
faktów:

Z okazji przybycia do Oszmiany batalionu litewskiego LVR dnia 4 maja odbył się 
na ich cześć bankiet wydany przez burmistrza miasta Czyżasa. W czasie bankietu wy-
głosił on charakterystyczne dla stosunków polsko-litewskich przemówienie: „Niedawno 
ulice tego historycznego miasta litewskiego były udekorowane trumnami najlepszych 
synów naszej ojczyzny, poległych w walce z wrogiem. Otóż obowiązkiem waszym jest 

32 Generalnego Komisariatu Litwa.
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w najkrótszym czasie udekorować ulice Oszmiany trumnami wrogów naszych”. Wśród 
entuzjazmu i okrzyków pod adresem Polaków zakończył się bankiet. [...]

Jako odwet za rugowanie urzędników litewskich z Wileńszczyzny przez oddziały 
partyzantki polskiej policja litewska na drogach wiodących z Litwy właściwej, wykonu-
jąc rozporządzenie niemieckie o walce ze spekulacją, zatrzymuje niesione lub wiezione 
produkta żywnościowe przez Polaków do Wilna. Litwini są przepuszczani z towarem 
bez przeszkód. Wskutek tego szlabanu policyjnego ceny na produkta żywnościowe 
w Wilnie silniej wzrosły niż w Kownie, w związku z przednówkiem. Rozpiętość cen 
pomiędzy wsią litewską i wileńską jest jeszcze większa. Tak np. cena masła w Wilnie 
wynosiła w bieżącym tygodniu (koniec maja) 75 do 80 Rm za 1 kg, w Kownie 50 do 
60 Rm, na wsi o 20 do 25 proc. taniej.

Do blokady gospodarczej Wilna nawoływał również kler litewski. Po likwidacji 
drużyn Plechavičiusa sytuacja uległa zmianie na korzyść Polaków. Litwini tym więcej 
zaczęli bać się oddziałów polskich. Można było zaobserwować, jak szosą via Wiłko-
mierz w kierunku Kowna ciągnęły pojazdy konne i mechaniczne naładowane meblami 
i rzeczami domowego użytku. Były to ruchomości Litwinów wileńskich, wywożących 
z Wilna mienie zdobyte przeważnie w mieszkaniach pożydowskich. Inwentarz domowy 
wywożony jest do wsi, skąd pochodzą policjanci i urzędnicy litewscy. Jest to swego 
rodzaju asekuracja na przyszłość. Walka z polskością przeniknęła nawet do murów koś-
cielnych (o czym również piszemy w stosunkach religijnych). Likwidacja jednak LVR 
przez Niemców wpłynęła nieco orzeźwiająco i złagodziła stosunki polsko-litewskie.

Stosunki litewsko-niemieckie. Po ogłoszeniu mobilizacji przez Plechavičiusa prasa 
podziemna litewska zajęła negatywne w większości stanowisko do tej imprezy, nawo-
łując nawet do bojkotu (np. „Karinės ir politinės žinios” nr 13 z dn. 16–26 IV [19]44). 
Litwini słusznie podejrzewali, że Niemcy zechcą wysłać ich na front. Wśród młodzieży 
litewskiej dały się nawet zaobserwować zmiany nastrojów raczej na prosowieckie. Po 
likwidacji drużyn Plechavičiusa wśród Litwinów zapanowało przygnębienie. Odbiło się 
to nawet na zewnętrznym wyglądzie ulicy Wilna. Nie widziało się zupełnie prawie ofi-
cerów litewskich, jak też nie słyszało się głośnej rozmowy w języku litewskim. Przed 
tym zaś dla nadania „stolicy” charakteru litewskiego Litwini rozmawiali demonstracyj-
nie głośno. Wielu urzędników litewskich wyjechało na urlopy, zwłaszcza że w związku 
z likwidacją LVR gestapo dokonało wśród Litwinów aresztowań.

Prasa oficjalna przez pewien czas nie zabierała głosu na temat oddziałów Plechavičiu-
sa. Dopiero po pewnym okresie, dn. 23 maja [19]44, ukazał się w „Naujoji Lietuva”33 
(nr 121) wywiad z gen. P[etrasem] Kubiliunasem. Z obszernego artykułu zasługuje na 
uwagę jedynie ustęp, który dotyka bezpośrednio LVR. Generał Kubiliunas wyraża żal, 
że „tak pięknie zapoczątkowany rozwój LVR wskutek nieuzgodnienia ze wspólną linią 
niemiecką nie mógł być doprowadzony do pomyślnego końca... ani tendencje, które 
nie zostały uzgodnione z dowództwem wojskowym, ani rygor, pozostawiający wiele 
do życzenia, nie mogły być tolerowane przez tych, którzy tę walkę (z bolszewikami) 
prowadzą. Oto dlaczego sztab LVR został usunięty, a niekarne bataliony rozwiązane”. 
W dalszym ustępie mówi gen. Kubiliunas, iż nie wszyscy z LVR okazali się „złymi 

33 „Naujoji Lietuva”, dziennik, organ propagandy niemieckiej w języku litewskim, ukazujący się w Wilnie w latach 
1941–1944.
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patriotami” i ci służyć będą nadal ojczyźnie, zaś niekarni zostali ukarani. Ponieważ, 
zdaniem gen. Kubiliunasa, walka z bolszewikami musi być prowadzona nadal, nawołuje 
on pod broń „litewskich mężczyzn urodzonych 1915–1925 r.” (Lietuvos vyrai, gimusiesi 
1915–1925 m.).

Jak widzimy, oświadczenie gen. Kubiliunasa prócz braku karności w szeregach LVR 
wspomina „tendencje” sprzeczne z dowództwem niemieckim. Są to więc albo tendencje 
niepodległościowe, co potwierdzałoby triumfalne witanie w południowej części Litwy 
batalionów Plechavičiusa po ich sformowaniu, lub też „tendencje” komunistyczne, albo 
jedne i drugie, zależnie od dowództwa poszczególnych batalionów.

Część plechawicziusowców, której udało się zbiec, utworzyła w lasach, głównie na 
terenach Litwy, oddziały niepodległościowe na wzór polskich. Partyzanci litewscy są 
obecnie w poszukiwaniu niemieckiej lub sowieckiej broni i amunicji, gdyż nie mają 
ładunków do posiadanych karabinów francuskich. Na temat akcji Litwinów już pojawiła 
się pogłoska, jakoby oddziały partyzantki litewskiej zaatakowały obóz pracy przymuso-
wej w Prawieniszkach34, rozbroiły straż i uwolniły wszystkich więźniów. Wiadomość ta 
dotychczas się nie potwierdza.

Na terenie Wilna pogorszenie się stosunków litewsko-niemieckich wpłynęło na 
wzmożenie kolportażu nielegalnej prasy litewskiej, która podrzucana jest głównie w in-
stytucjach samorządowych litewskich. Zauważono, że kolportażem trudni się policja 
polityczna i kryminalna litewska. Tajni agenci nie ukrywają, że posiadają większe ilości 
nielegalnej bibuły, i mówią, że wobec kolegów Niemców mają zawsze wytłumacze-
nie, że właśnie odnaleźli ją w tym lub owym miejscu. Prasa nielegalna poświęca spo-
ro miejsca sprawie mobilizacji i rozwiązania oddziałów Plechavičiusa (np. „Į laisvę”35 
nr 9 z dn. 17 V [19]44). Ciekawym chwytem prasy podziemnej litewskiej jest twierdze-
nie, jakoby Niemcy specjalnie uzbrajali i zaopatrywali polskie oddziały powstańcze. 
Według wynurzeń litewskich lepsze wyposażenie Polaków dały im przewagę nad Litwi-
nami. Insynuacje te nie odpowiadają prawdzie. [...]

IV. Życie religijne
Stosunki polityczne znajdują niestety swe odbicie w stosunkach kościelnych. Tak 

np.: w miejscowościach zajętych przez polskie oddziały powstańcze kapłani narodo-
wości polskiej w niedziele i święta na prośbę żołnierzy polskich odprawiają zazwyczaj 
nabożeństwa. Zresztą nie wolno im odmawiać modłów katolikom w dnie świąteczne 
w myśl nauki Kościoła. Litwini katolicy widzą w tym jednak przestępstwo. Biskup su-
fragan wileński, pełniący obowiązki administratora, ks. S. [sic!] Rejnis36, zwolnił ze 
stanowiska proboszcza w Sużanach ks. Nowickiego i wikariusza kościoła w Podbrzeziu 
ks. Panochę37, uprowadzonych przez plechawicziusowców za odprawianie nabożeństw 

34 W oryginale: Parwieniszkach. Obóz pracy przymusowej w Prawieniszkach był filią niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego w Kownie. Trafiali do niego m.in. liczni więźniowie polityczni z Wilna.
35 „Į Laisvę” (Ku Wolności) – organ prasowy organizacji konspiracyjnej Litewski Front, ukazujący się w latach 
1943–1944.
36 Ks. abp Mečislovas Reinys (1884–1953), dr teologii, polityk litewski. Po aresztowaniu przez Niemców abp. Ro-
mualda Jałbrzykowskiego w 1942 r. objął urząd administratora diecezji wileńskiej. Aresztowany przez władze so-
wieckie w 1947 r., zmarł w więzieniu we Włodzimierzu (Wileńska encyklopedia 1939–2005..., s. 497).
37 W oryginale błędnie: Panichę.
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dla powstańców polskich. Na miejsce wywiezionych nikt dotychczas nie został wyzna-
czony. Natomiast uprowadzonego przez Polaków księdza Litwina z Jęczmieniszek38 za 
policyjne sporządzanie list Polaków, którzy w jego parafii jako patrioci polscy powinni 
być zgładzeni, zastępuje już z polecenia tegoż biskupa Rejnisa ks. Borysewicz, pro-
boszcz podbrodzki. Również dwaj księża Polacy, bracia Prejss39 z parafii Połuknia (przy 
szosie Wilno–Grodno) zostali zawieszeni w czynnościach duszpasterskich. Powodem 
suspensy było zawiadomienie złożone przez ks. Żejdzisa, Litwina, biskupowi Rejniso-
wi, że jeden z braci ks. Prejss pośredniczył ze strony polskiego oddziału partyzanckiego 
w sprawie zwolnienia doktora Litwina zabranego jako zakładnika przez powstańców 
polsk[ich]. Ze strony litewskiej pośrednikiem był ów ks. Żejdzis, który nadal pozostaje 
na stanowisku.

Wyświęcenie w bazylice sześciu alumnów litewskiego seminarium duchownego 
w Wilnie Litwini usiłowali wykorzystać jako manifestację patriotyczną, oczywiście 
antypolską. W czasie kazania podkreślano doniosłość historyczną momentów „odpol-
szczania Wilna”.

Niezależnie od tego pełniący obowiązki administratora diecezji biskup Rejnis (Li-
twin) od pewnego czasu zwiedza kościoły wileńskie i wygłasza kazania po polsku. We-
dług przypuszczeń biskup Rejnis wypełnia tu instrukcje nuncjusza papieskiego w Ber-
linie. Jak nas informują natomiast, biskup Rejnis otrzymał polecenie władz niemieckich 
użycia ambony do akcji antybolszewickiej. Obowiązek taki zlecił on podwładnemu du-
chowieństwu. Sam zaś osobiście przeprowadza wizytację i wygłasza kazania, aby mogły 
mieć wpływ na ludność – w języku polskim.

Zwyczajem dorocznym od drugiego dnia Zielonych Świąt rozpoczynają się w Wilnie 
pielgrzymki wiernych do Kalwarii. W r. 1944 pierwszą taką pielgrzymkę zorganizował 
dla Litwinów biskup Rejnis. Litwini nie mieli odwagi wyruszenia przez miasto bez osło-
ny policyjnej i zwrócili się do komendy policji o danie zbrojnych policjantów. Istotnie 
pielgrzymka litewska udała się do Kalwarii pod eskortą 4 policjantów. W drodze przez 
miasto towarzyszyło im jeszcze dodatkowo 2. Pielgrzymkę prowadził ks. Biczunas.

V. Życie polityczne
Koncepcja utworzenia w Wilnie Rady Opiekuńczej, o szerszym zakresie działania niż 

w Generalnym Gubernatorstwie, nie znalazła uznania w społeczeństwie polskim. Wła-
dysław Studnicki opuszcza Wilno, były dyrektor upaństwowionych majątków tzw. Ost-
landu, Władysław Komar, ma kontynuować jeszcze rozmowy, zarówno z Polakami, jak 
i z Niemcami, ale – jak się zdaje – bez widoków powodzenia. W społeczeństwie polskim 
mówi się, że Niemcy wysuwają projekt współdziałania z nimi, który mają podjąć Polacy 
w Wilnie i Wileńszczyźnie. Ma to doprowadzić do złagodzenia kursu przeciwpolskie-
go oraz uwolnić więzione duchowieństwo polskie z ks. arcybiskupem Jałbrzykowskim 
na czele tudzież ma uwolnić wielką liczbę więźniów politycznych. Projektowana Rada 

38 Ks. Ambrożego Jakowanisa.
39 Właśc. Prejsser. Bracia Józef i Antoni Prejsserowie dołączyli do oddziałów partyzanckich AK w charakte-
rze kapelanów. Ks. Józef Prejsser „Władysław”, „Protazy” (1907–2002) został kapelanem 1. Brygady AK, na-
stępnie 2. Zgrupowania AK, natomiast ks. Antoni Prejsser „Gerwazy” (ur. 1908) został kapelanem 7. Brygady AK 
(1. Wileńska Brygada..., s. 366–367; J. Bohdanowicz „Czortek”, Brygada „Wilhelma”. Oddziały partyzanckie „Żuka” 
i „Gozdawy”, Gdańsk 1998, s. 233).
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Opiekuńcza powinna być poza tym korporacją całkowicie apolityczną, w jej skład mają 
wejść ludzie nie biorący nigdy czynnego udziału w życiu politycznym. Takie zdanie sły-
szy się najczęściej i w rozmowach z przedstawicielami społeczeństwa polskiego.

Były współpracownik wileńskiego „Słowa”, który założył „Goniec Codz[ienny]” 
i ostatnio prowadził, wraz z Władysławem Studnickim, akcję zaangażowania społeczeń-
stwa polskiego do współpracy z Niemcami, Józef Mackiewicz40, opuścił na stałe Wilno 
i przeniósł się do Warszawy. Mackiewicz jest niewątpliwie jednym z tych Polaków, któ-
rzy zaangażowali się zbytnio w sprawie współdziałania z Niemcami, nie reprezentując 
własnej odwagi myślenia i decyzji działania.

W Wilnie i na całej Wileńszczyźnie daje się ostatnio zaobserwować nasilenie agitacji 
komunistycznej, przeprowadzanej przez komunistów polskich, nasłanych z Moskwy.

W Wilnie stwierdzono ostatnio kolportowanie moskiewskiej prasy, między innymi 
„Wolność Polski”. Próba siania wśród włościan niechęci lub nieufności do polskich 
oddziałów partyzanckich zawodzi. Chłop tutejszy, o ile jest nieuświadomiony, rozu-
muje realistycznie. Partyzanci polscy go nie grabią, za wszystko płacą i obchodzą się 
z nim po ludzku, nie widzi więc powodu wierzenia agitacji komunistycznej. Odwrotnie 
– odnosi się nieufnie do bolszewików, w których widzi zwiastunów nienawistnej mu 
kolektywizacji.

Władysław Studnicki, który przedłużył swój pobyt w Wilnie, w porozumieniu ze 
szczupłą garstką germanofilów, złożył na własną rękę Gebietkommissariatowi wileń-
skiemu memoriał w sprawie potrzeby uwolnienia jak najszybszego więzionego ducho-
wieństwa polskiego wraz z księdzem arcybiskupem metropolitą wileńskim, Romualdem 
Jałbrzykowskim, na czele. Studnicki spodziewa się, że w razie uwolnienia będzie mieć 
w ręku atut przeciwko przeciwnikom rozbudowanej na szerszej podstawie Radzie Opie-
kuńczej. Równocześnie cytujemy z obowiązku coraz powszechniej występujące pogłos-
ki o udziale Polaków w samorządzie na Wileńszczyźnie. [...]

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 9499/3, Sprawa karna Zygmunta Fedorowicza i innych, t. 6, 
k. 203–226, oryginał, mps.

40 Józef Mackiewicz (1902–1985). Dziennikarz, literat, do 1939 r. współpracownik wileńskiego „Słowa”. W okre-
sie 1939–1940 redaktor naczelny polskiego dziennika w Wilnie „Gazeta Codzienna”. Na przełomie 1942 i 1943 r. 
skazany na karę śmierci przez polski sąd podziemny w Wilnie. Wykonanie wyroku zostało jednak wstrzymane. Po 
wojnie przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zmarł w Monachium.
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Nr 8

1944 czerwiec 24 – Teleks nr 5701 komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie 
SS-Sturmbannführera Hansa Joachima Böhmego1 do dowódcy Policji Bezpieczeństwa 
w Ostland w sprawie zajść w Glinciszkach

[...] W nocy z 19 na 20 VI [19]44 r. w majątku Glinciszki – 15142 – 12 km na północ 
od Podbrzezia – 1514 – pojawiło się od 200 do 300 polskich bandytów i plądrowało. 
Dowódca kompanii 258. litewskiego batalionu policyjnego, użytego do zabezpieczenia 
tego obszaru, polecił patrolowi w sile ośmiu ludzi przeprowadzić rozpoznanie. Patrol 
nawiązał kontakt z wrogiem. Przy narastającej wymianie ognia zabito czterech, a ranio-
no dwóch członków litewskiej jednostki policyjnej, podczas gdy pozostali dwaj ludzie 
zdołali się uratować dzięki ucieczce. Polegli rzekomo zostali okaleczeni nożami. Na 
to kompania wyruszyła do Glinciszek, by zabezpieczyć zabitych i rannych. Ponieważ 
rzekomo cywile, a mianowicie robotnicy i urzędnicy z majątku Glinciszki, mieli zdra-
dzić litewski patrol polskim bandytom, litewski dowódca kompanii polecił spędzić cały 
personel majątku i rozstrzelać ok. 80 metrów od zabudowań. Rozstrzelano 26 osób, 
przeważnie kobiet i dzieci. Poza tym rozstrzelano: furmana wozu mleczarskiego, który 
jechał do majątku, i księgowego, który chciał zbiec, by sprowadzić pomoc3. Dowódca 
kompanii polecił mieszkańcom sąsiedniej wioski pogrzebać 26 cywilów w grobie nie-
opodal niemieckiego cmentarza wojennego. Furmana wozu mleczarskiego i księgowego 
złożono do ziemi w innym, jeszcze nie ustalonym miejscu. Niedługo po tym wypadku 
na inspekcji majątku pojawił się polski baron von Komar4, pełnomocnik LO5 w Wilnie, 
w towarzystwie obywatela Rzeszy Hoffmana z centrali LO. Mimo protestu obywatela 
Rzeszy Hoffmana, Litwini schwytali i zastrzelili również von Komara. Hoffmanowi dali 
do zrozumienia, że powinien się cieszyć, iż on także nie został zastrzelony, i by możliwie 
szybko znikał swoim samochodem.

Tymczasem rodziny rozstrzelanych zwróciły się do Sztabu Zwalczania Band z prośbą 
o wydanie zwłok w celu odprawienia zgodnego z przepisami pogrzebu. Sztab Zwalcza-
nia Band jeszcze nie podjął żadnej decyzji. Poinstruowałem moją Placówkę Zewnętrzną 
Wilno, że brak jest jakichkolwiek zastrzeżeń wobec zgodnego z przepisami pogrzebu 
rozstrzelanych na miejscu, to znaczy na najbliższym cmentarzu, bez dodatkowych na-
kładów i jakiegokolwiek demonstracyjnego zachowania.

Rodzina von Komara, która mieszka w Wilnie, poprosiła o pozwolenie na przewie-
zienie zwłok do Wilna i na pochowanie ich tam. Z taką samą prośbą do kierownika mojej 

1 Hans Joachim Böhme (1909–1960), komendant Policji Bezpieczeństwa i SD (KdS) na Litwie od 11 V 1944 do 
31 XII 1944 r. W 1958 r. skazany w procesie w Ulm na 15 lat więzienia (P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 645– 
–646).
2 Niemieckie koordynaty geograficzne.
3 Łącznie w Glinciszkach i Podbrzeziu zamordowanych zostało 39 osób, z tego w samych Glinciszkach prawdo-
podobnie 37 osób. Wzmiankowanym księgowym był Józef Koneczny, natomiast furmanem wozu mleczarskiego 
Karol Szymianiec. Dalsze informacje wskazują, że drugą osobą mógł być ewentualnie Mikołaj Dubieniecki, który 
podobnie jak Józef Koneczny został zamordowany prawdopodobnie koło Podbrzezia, a nie w Glinciszkach.
4 Władysław Komar.
5 Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland m.b. H. (Zarząd Gospodarstw Rolnych w Ostland Sp. z o.o.).
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Placówki Zewnętrznej w Wilnie kilkakrotnie zwróciło się kierownictwo LO. 23 VI 1944 r. 
nakazałem Placówce Zewnętrznej, co następuje:

„Nie ma żadnych zasadniczych zastrzeżeń wobec pogrzebu barona von Komara 
w Wilnie. Zwłoki należy włożyć do trumny w tym miejscu, gdzie się obecnie znaj-
dują, i bez dodatkowych nakładów i zwracania uwagi przewieźć do Wilna. Ze wzglę-
dów policyjno-sanitarnych trzeba zrezygnować ze zwyczajowego wystawienia trumny 
w kościele, ponieważ należy się liczyć z mocno zaawansowanym procesem rozkładu. 
Zwłoki należy natychmiast wyekspediować na cmentarz i od razu pochować. W żadnym 
wypadku nie wolno ogłaszać daty pogrzebu. Sam pogrzeb powinien się odbyć w gronie 
najbliższej rodziny. Przebieg uroczystości powinni najdokładniej i dyskretnie śledzić 
funkcjonariusze po cywilnemu”.

Poza tym LO poinformowało, że przewiduje zorganizowanie w swoich pomieszcze-
niach służbowych w Wilnie, wraz ze współpracownikami, skromnej uroczystości żałob-
nej. Do tego również nie ma żadnych zastrzeżeń. O ile przedstawiciele LO życzą sobie 
uczestniczyć w pogrzebie, powinni dyskretnie udać się na cmentarz.

Równocześnie, zgodnie z rozporządzeniem dowódcy Sztabu Zwalczania Band, pod-
pułkownika policji ochronnej dr. Musila6, został tymczasowo aresztowany litewski do-
wódca i jedenastu członków kompanii. Dochodzenie prowadzi prokurator przy Sądzie 
SS i Policji. O dalszym przebiegu rzeczy będziemy informować na bieżąco i z własnej 
inicjatywy.

Źródło: RGWA, f. 504, o. 1, d. 10, k. 60–61, oryginał, mps (tłumaczenie z języka niemieckiego 
dr Paweł Kosiński). Dokument opublikowany w: Armija krajova Lietuvoje. Antra dalis, red. A. Bubnys, 
K. Garšva, E. Gečiauskas, J. Lebionka, R. Zizas, Vilnius–Kaunas 1999, s. 259–260. 

6 Dr Walter Musil, ur. 1894. W latach 1943–1944 dowódca policji porządkowej przy dowódcy SS i policji na 
Litwie (P. Stankeras, Lietuvių policija..., s. 708).

GLINCISZKI.indd   253 2/2/15   12:19:51 PM



254

Nr 9

1944 czerwiec 24 – Obwieszczenie dowódcy oddziałów partyzanckich Okręgu Wileń-
skiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” o zbrodni w Glinciszkach, podję-
tych przez AK działaniach odwetowych wobec oddziałów litewskich oraz zapowiadające 
ukaranie moralnych sprawców zbrodni na drodze sądowej

Szereg gwałtów popełnionych przez oddziały gen. Plechavičiusa, tzw. Vietinė 
Rinktinė, na spokojnej ludności polskiej w Wilnie i ziemi wileńskiej w okresie kwietnia 
i maja br. zmusiły mię do akcji przeciwko tym oddziałom. Przebieg tych akcji jest znany 
zarówno ludności polskiej, jak litewskiej.

Dnia 20 maja wydałem Wezwanie do Litwinów, wzywające ich do zaprzestania ostre-
go kursu antypolskiego, i zażądałem rozpoczęcia akcji pacyfikującej stosunek Litwinów 
do Polaków. W wezwaniu ostrzegałem, że jeżeli litewska administracja, policja i „sau-
gumas” nie zaniechają akcji wyniszczania Narodu Polskiego, zastosuję jak najostrzejsze 
środki odwetowe w stosunku do wymienionych czynników.

W dniu 20 czerwca 1944 oddziały litewskie stacjonujące w Podbrzeziu pow. wileń-
skiego w bestialski sposób wymordowały w majątku Glinciszki 27 osób, w tym pięcioro 
dzieci do lat ośmiu i 1[...]a kobiet, a nadto kilkanaście osób w pobliskiej okolicy1.

Potworna ta zbrodnia wstrząsnęła do głębi społeczeństwem polskim. Jak wykaza-
ło wstępne śledztwo, oddziały litewskie zaatakowały kąpiących się w rzece żołnierzy 
polskich Armii Krajowej, którzy występując w obronie własnej, ogniem karabinowym 
zmusili napastników do odwrotu2.

W kilka godzin później, gdy patrol polski opuścił Glinciszki, przybył wzmocniony 
oddział litewski i dokonał ohydnego morderstwa na niewinnej ludności cywilnej. Nad 
ofiarami znęcano się w bestialski sposób, łamiąc i masakrując im kończyny i roztrzasku-
jąc głowy dzieci o ściany budynków.

Wobec tej niesłychanej i ohydnej zbrodni i wobec tego, że ostrzeżenie moje nie po-
skutkowało, poleciłem podległym mi oddziałom Armii Krajowej wykonanie odwetu na 
oddziałach litewskich.

Ponadto komunikuję, że sprawcy moralni tej zbrodni będą ukarani na mocy wyroku 
Sądu Specjalnego.

Źródło: AAN, mf. M-582/2 (kopia z LCVA: F. R-601, Ap. 1, B. 77, k. 26). Dokument opublikowany 
w: J. Wołkonowski, Starcie polsko-litewskie, „Karta” 2001, nr 32, s. 83–84.

a Fragment nieczytelny.
1 Ogółem zabitych zostało wówczas 39 osób.
2 Informacja nieprawdziwa, w rzeczywistości oddział AK zaatakował Litwinów wciągniętych w przygotowaną 
wcześniej zasadzkę.
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Nr 10

1944 czerwiec 25 – Jak prawy żołnierz polski, artykuł, prawdopodobnie autorstwa ppor. 
Lecha Beynara „Nowiny”, zamieszczony w pierwszym numerze gazetki partyzanckiej 
„Pobudka”, wydanej przez Biuro Informacji i Propagandy przy Dowództwie Oddziałów 
AK Okręgu Wileńskiego, przypominający partyzantom o obowiązku rycerskiego postę-
powania wobec wroga i ludności cywilnej

Jak prawy żołnierz polski

Pewien ranny żołnierz AK zapytany kilka dni temu o to, co by chciał widzieć w „Po-
budce”, odpowiedział, że chce wielu rzeczy, ale nie chce jednego: nadmiaru pięknych 
i wielkich słów. Ten człowiek miał rację. Górnolotne i puste frazesy nie pasują do suro-
wej doli żołnierskiej. Ale nikt nie może wymagać, żeby pismo nasze nie mówiło prosty-
mi słowami o rzeczach wielkich. Chodzi o to, żeby każdy żołnierz polski raz na zawsze 
sobie uświadomił, że z jego bojowych działań i codziennego życia tworzy się rzecz 
bardzo wielka: historia Polski. Jakie będą nasze postępki w najbardziej nawet szarych 
momentach – taka i historia ojczyzny.

Dowodów na poparcie tego twierdzenia dostarcza samo życie na każdym kroku. 
Wystarczy mieć oczy otwarte, patrzeć i porównywać. No cóż, czy bardzo piękną kartę 
w dziejach Litwy zapisali rozpędzeni przez Was plechawicziusowcy? Może dlatego tyl-
ko, że tchórze? Nie, dlatego też, że zbóje i kaci. Sami o nich przecież śpiewacie:

Pod Graużyszkami coś błyska z dala,
Banda plugawców wioski podpala1.

Niech nikt nie myśli, że jedynie odwaga powinna żołnierza cechować. Przecież nikt 
pozostający przy zdrowych zmysłach nie odmówi odwagi Niemcom. A jednak okryli się 
hańbą, bo postępowali nieludzko i okrutnie z bezbronnymi, z kobietami, z dziećmi, ze 
starcami. Rozmaite typy grasujące po naszych wioskach też czasami wykazują odwagę, 
a pomimo to nazywa się ich słusznie bandytami.

Nasze, polskie wyobrażenie żołnierza jest dawno ustalone. Polega ono na połączeniu 
najwyższego męstwa ze spełnianiem obowiązków chrześcijanina. Krótko mówiąc, jest 
to pojęcie rycerza. Powiada ono, że kto nosi broń, ten pod karą wiecznej sromoty nie 
może znęcać się nad bezbronnymi. Kto jest silny, ten ma bronić słabych, nie gnębić ich. 
Wszyscy znamy „Rozkaz nr 5” K[omen]dy Oddz[iałów] AK. Jest tam jasno i wyraźnie 
powiedziane, że nawet rannego wroga należy opatrzyć i pozostawić na opiece ludności 
cywilnej. Oto jest dowód, że Polacy nie przestali wyznawać rycerskich ideałów. Cier-
pimy w tej wojnie więcej niż jakikolwiek inny naród. Wrogowie nasi dopuszczają się 
wobec nas zbrodni i podłości. Ale to nas nie zwalnia od przyjętych na się obowiązków. 
Pamiętamy, że Polska naraziła się na śmiertelną grozę wojny dlatego, że na świecie ist-
nieje tylko jedna rzecz, która jest bez ceny: „tą rzeczą jest honor”. 

1 Odniesienie do tragicznych wydarzeń z 6 V 1944 r., gdy oddział LVR krwawo spacyfikował wsie Adamowszczy-
zna i Sieńkowszczyzna koło Graużyszek, paląc zabudowania i zabijając kilkunastu mieszkańców.
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Honor Polaków! Na polach „bitwy narodów” pod Lipskiem książę Józef oddawał 
go w nieskalanej postaci w ręce Boga. My, żołnierze Armii Krajowej, wychodząc na 
nierówny bój, przysięgaliśmy o ten honor dbać i walczyć. Na dotychczasowych dzie-
jach oręża polskiego nie ma plam. Nigdy, przenigdy o wojsku polskim nie śpiewano, że 
„wioski podpalą”.

Jak można zachować tę szczytną tradycję? To każdemu powiedzieć powinno jego 
własne sumienie Polaka-chrześcijanina. I może najlepszej wskazówki udzielały tu sło-
wa polskiej przysięgi wojskowej, składanej na imię Boga przed sztandarem pułkowym: 
„przysięgam… w ogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz 
polski”.

Źródło: „Pobudka” 1944, nr 1, s. 3–4.
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Nr 11

1944 [po 20 czerwca] – Litwini, ulotka sygnowana podpisem dowódcy 2. Zgrupowania 
AK mjr. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”, informująca o podjęciu przez AK eks-
pedycji karnej w odwecie za zbrodnię w Glinciszkach

Litwini

W związku z nieustannie powtarzającym się i mimo wielu ostrzeżeń wzrastającym 
nasileniem prześladowania ludności polskiej oraz zaczepnym akcjom zbrojnym policji 
i wojska litewskiego przeciwko Polskiej Armii Krajowej zwracałem się do was kilka-
krotnie z prośbą o zaprzestanie wrogiej nam akcji.

Mimo to prowokacyjne wystąpienia waszej policji, brutalne zachowywanie się władz 
cywilnych i perfidna, podła akcja cywilnej ludności – nie zmalała, lecz wzrosła na sile.

Wystąpienia wasze we wsiach Okwita, Waszkańce1 dowiodły niezbicie braku naj-
mniejszych chęci nawiązania z nami stosunków. Kto współpracuje z Niemcami, szpie-
gując nasze oddziały i posyłając na nie niemieckie wojsko, kto korzysta z każdej okazji, 
by nam szkodzić, kto uciska bezbronną naszą ludność za to tylko, że uważa się ona za 
Polaków, ten zasługuje na karę godną podłych, służalczych oprawców.

Ostatnie wypadki we wsi Glinciszki koło Podbrzezia, gdzie z ręki policji i szaulisów 
litewskich zostało rozstrzelanych [...]a Polaków (przeważnie kobiety i dzieci) – przebra-
ły miarę naszej wyrozumiałości.

Więc z rozkazu kom[endanta] okr[ęgu] Wilka2 karna ekspedycja Pol[skiej] Armii 
Krajowej rusza, by wymierzyć sprawiedliwą karę winnym.

Nie będziemy jak wy mordować bezbronne kobiety i dzieci. Kto winien – wiemy, 
i ręka nasza dosięgnie każdego…

A jeśli i ten argument nie zmieni waszego ustosunkowania się do Polaków i sprawy 
polskiej – potrafimy się zdobyć na siłę, która zgniecie i zmiażdży winnych zbrodni, 
choćby się ukryli w środku waszego kraju.

Źródło: J. Boradyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze Hipokratesa zawsze wierni, Kielce 1997, 
fot. 74. Dokument opublikowany także w: L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–
–1945, Warszawa 1999, s. 636.

a Fragment nieczytelny. W innej publikacji tego dokumentu podano w odnośnym fragmencie liczbę 80 (L. Toma-
szewski, Wileńszczyzna lat wojny..., s. 636). W rzeczywistości zabitych zostało wówczas ogółem 39 osób.
1 Wsie Okowity i Waskańce w gm. Niemenczyn, pow. wileńsko-trocki (Wykaz miejscowości..., t. 1, s. 68–69).
2 Ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, komendant Okręgu AK Wilno.
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Nr 12

[1944 czerwiec 26, Glinciszki] – Lista imienna osób zamordowanych 20 czerwca 1944 r. 
w Glinciszkach i Podbrzeziu, zestawiona podczas ekshumacji w Glinciszkach przez Irenę 
Sławińską

Lista zamordowanych przez Litwinów mieszkańców Glinciszek (20 VI 1944)

 1. Wiszkielowa Joanna ur. 1866  Glinciszki
 2. Bałendowa Salomea 1898   „

 3. Bałendówna Wanda 1923   „

 4. Bałendówna Irena 1929   „

 5. Bałendówna Tereska 1941   „

 6. Stankiewicz Michał 1878   „

 7. Stankiewiczowa Apolonia 1881   „

 8. Szalkowska Maria 1823   „

 9. Szalkowski Wacław 1920   „

10. Matalancowa Maria 1922   „

11. Matalancówna Helena 1941    „

12. Nowicka Jadwiga 1920  Podbrzezie
13. Nowicka Władysława 1939   „

14. Łukasikowa Helena 1911   „

15. Łukasik Bohdan 1939   „

16. Bitowt Paweł 1911  Glinciszki
17. Szymianiec Karol     „

18. Szewielowa Felicja 1901   „

19. Szywiel1 Aleksander 1932   „

20. Szewiel Marian 1934   „

21. Wenclewska Konstancja     „

22. Wenclewski Feliks     „

23. Wenclewski Konstanty 1936   „

24. Koneczny Józef 1904   „

25. Koneczna Ludmiła 1904   „

26. Koneczny Jarosław 1930   „

27. Komar Władysław 1910   „

28. Zienkiewicz Longin 1909  Burkiła
29. Mieżaniec Antoni 1927  Sprejnie
30. Klukowski Józef 1908  Wirsmicia2

31. Mackiewicz Władysław 1924  Sprejnie
32. Żytliński Józef 1928  Skierdyma3

1 Właśc. Szewiel.
2 Właśc. Wierśminie.
3 Właśc. Skierdzima.
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33. Sobolewski Mieczysław 1922  Podbrzezie
34. Jankowski    Wesołówka
35. Lubieniecki Mikołaj4    Wilno, ul. Obozowa 7

(Listę tę sporządziła Irena Sławińska w dniu ekshumacji 26 czerwca 1944 r. na podsta-
wie informacji zebranych na miejscu od rodzin).
 Jadwiga Ławińska –  wieś Kauszadala
 Paweł Czapliński5 

Źródło: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 71a, kopia odpisu, mps.

4 Właśc. Mikołaj Dubieniecki.
5 Kursywą podano ręczne dopiski pod dokumentem, prawdopodobnie zainspirowane artykułem Czas nie zatarł 
śladów, opublikowanym w „Czerwonym Sztandarze” 14 X 1987 r. Informacja o Jadwidze Ławińskiej odnosi się za-
pewne do Jadwigi Nowickiej, wymienionej wcześniej pod numerem 12, przy czym wieś Kauszadala była w rzeczy-
wistości folwarkiem Kowszadoła. Natomiast wspomniany Paweł Czapliński to zapewne Paweł Bitowt, wymienio-
ny pod numerem 16.
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Nr 13

1944 czerwiec 26, Wilno – Nowe bestialstwo Litwinów, artykuł zamieszczony w polskim 
periodyku konspiracyjnym „Biuletyn BIP-u” (nr 16), informujący o zbrodni w Glincisz-
kach

Nowe bestialstwo Litwinów

Dn. 20 VI do maj[ątku] Glinciszki przyszli żołnierze z oddziałów polskich po produk-
ty. Po otrzymaniu produktów i posileniu się część żołnierzy zaczęła się kąpać w pobli-
skim jeziorze. W tym czasie nadszedł oddział policji litewskiej, który zaczął strzelać do 
kąpiących się. Część żołnierzy polskich, którzy się nie kąpali, a byli ukryci w krzakach, 
dało ognia do policji litewskiej1. W wyniku strzelaniny kilku litewskich policjantów 
zostało zabitych, kilku rannych, a reszta poddała się. Tych ostatnich rozebrano i pusz-
czono na wolność, a żołnierze polscy udali się do swych oddziałów. Po kilku godzinach 
nadszedł oddział policji litewskiej, który w bestialski sposób zamordował 292 osób lud-
ności cywilnej (kobiety i dzieci) z maj[ątku] Glinciszki, rzekomo za udzielanie pomocy 
żołnierzom polskim.

Jak oświadczył naoczny świadek, bestialstwo Litwinów dochodziło do tego stopnia, 
że dzieci rozrywano na połowę.

Zarząd maj[ątku] Glinciszki zawiadomił o tym fakcie „Ostland”3. Na miejsce wypad-
ku przyjechali: urzędnik niemiecki z „Ostlandu”4 i kierownik grupy p. Komar5. Litwini 
Niemca pobili, a p. Komara zastrzelili, jako „wroga Litwinów nr 1”.

Źródło: „Biuletyn BIP-u” 1944, nr 16, s. 1.

1 Podany opis wypadków nie odpowiadał prawdzie. W rzeczywistości to oddział AK zaatakował Litwinów, wciąg-
niętych w przygotowaną wcześniej zasadzkę.
2 W rzeczywistości zabitych zostało wówczas ogółem 39 osób cywilnych.
3 Zarządu Gospodarstw Rolnych w Ostland Sp. z o.o. (niem. Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland m.b. H.).
4 Hoffman.
5 Władysław Komar.
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Nr 14

1944 czerwiec 16–26 – Przed nami ciężkie egzaminy, artykuł opublikowany w litewskiej 
gazetce konspiracyjnej „Karinės ir politinės žinios”1 (nr 19, z podpisem AM), m.in. rela-
cjonujący wydarzenia w Glinciszkach z 20 czerwca 1944 r. oraz wzmiankujący o odwe-
towym ataku AK na Giedrojcie z 23 czerwca 1944 r.

Przed nami ciężkie egzaminy

Nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale i w życiu narodów zdarzają się trudne 
momenty, kiedy przykre wydarzenia jedno po drugim wytrącają z równowagi wręcz całe 
tłumy i doprowadzają do rozpaczy, codziennie przykre wydarzenia chcą również nas 
wciągnąć w moralny kryzys, pod wpływem którego umysł i wola byłyby bezwładne. 
Sytuacja na pewno nie do pozazdroszczenia i na razie nieobiecująca niczego lepszego. 
Bądźmy chłodni i zdecydowani, patrząc zagrożeniom prosto w oczy. Wszak walczącym 
narodom nigdy nie podarowano laurów zwycięstwa bez ofiar, bólu i gorzkich rozczaro-
wań. Choć zagrożenia i rozczarowania stały się dzisiaj naszym chlebem powszednim, to 
nasz duch walki nie powinien na tyle podupaść, żebyśmy bali się o nich trzeźwo myśleć, 
żebyśmy poddali się panice czy bezczynności i bezsensownie domyślali się, co będzie 
dalej. Oto te wydarzenia, które codziennie dyktują nam nowe, coraz surowsze rozkazy:

1. Brutalne, podstępne działania okupantów otworzyły nam oczy i pogrzebały jedno-
cześnie wszystkie złudne nadzieje, że współpracując z nimi, można osiągnąć swoją nie-
zależność oraz walczyć z powodzeniem przeciwko bolszewizmowi. Nadzieje pogrzeba-
ne, pozostaliśmy sami wobec swego losu, Niemiec niczego dobrego nam nie obiecuje.

2. W ostatnich dniach na frontach północnym i środkowym bolszewicy rozwijają 
ofensywę, której Niemcy z powodu przewagi sił bolszewickich nie mogą należycie ode-
przeć.

3. W naszym kraju okupanci nie zaprzestają prześladowań naszej inteligencji i groże-
nia nowym terrorem. Więzienia nadal są opróżniane, a do kraju wpuszczani najróżniejsi, 
nawet z Polski specjalnie sprowadzeni szpiedzy, dodatkowo oddziały Azjatów, tu i ów-
dzie w ukryciu czekają specjalne oddziały żandarmerii, które oficjalnie deklarują, że są 
wyznaczone do walki z desantowcami, ale w rzeczywistości raczej będą wykonywały 
egzekucje. Pobór był zaplanowany na koniec czerwca. Nie wiadomo, czy z powodu wy-
darzeń na froncie, czy z powodu nienależytego przygotowania, rozkazem gen. Hintze-
go2 mobilizacja została odłożona na 10 lipca. Na początku będą powoływani służący 
w wojsku w latach 1915–1924 i mężczyźni, którzy nie odbyli jeszcze służby wojskowej, 
oraz wszyscy oficerowie do stopnia kapitana włącznie. Policja i oddziały samoobrony 
zostały upomniane, by sumiennie wypełniać obowiązki związane z przeprowadzaniem 
mobilizacji. Początkowo rekruci będą gromadzeni w oznaczonych koszarach, tam ubra-

1 „Karinės ir politinės žinios” (Wiadomości Wojskowe i Polityczne), gazetka wydawana konspiracyjnie przez li-
tewską podziemną organizację zbrojną Litewska Armia Wolności (Lietuvos laisvės armija, LLA), przeznaczona prze-
de wszystkim dla członków tej organizacji.
2 SS-Brigadeführer Kurt Hintze (1901–1944), dowódca SS i Policji na Litwie od kwietnia do września 1944 r.
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ni i nieuzbrojeni wywiezieni do Niemiec, gdzie otrzymają broń. Oprócz tego każdego 
dnia młodzież w wieku szkolnym jest zachęcana do służby lotniczej. 

4. Przybywa bolszewickich desantów, polscy partyzanci wspierani przez Niemców 
i nastawiani przeciwko Litwinom robią się coraz śmielsi i agresywniejsi. Na Wileń-
szczyźnie każdego dnia przelewa się krew niewinnych Litwinów. Oto jedno z bardziej 
znamiennych wydarzeń, które wręcz przypieczętowuje zmówioną polsko-niemiecką ak-
cję przeciwko Litwinom.

20 czerwca br. w gminie Podbrzezie przy dworze Glinciszki rozległy się strzały. Do-
wódca pewnej stacjonującej nieopodal kompanii litewskiego batalionu samoobrony por. 
Polekauskas wysłał dziewięciu mężczyzn na zwiady. Wysłany oddział, zbliżając się do 
wsi Równopole3, zapytał się pewnego gospodarza, kto tu strzela. Gospodarz powiedział, 
że byli u niego trzej partyzanci, zabrali mu marynarkę i strzelali do jego psa. Poza tym 
zapytany, czy nie ma tu więcej partyzantów, odpowiedział, że nie ma. Żołnierze konty-
nuowali zwiad. Zbliżając się do dworu Glinciszki, przy budynku mieszkalnym służby 
zauważyli sześciu uzbrojonych polskich partyzantów, których chcieli zatrzymać. Ale 
tutaj z obydwu stron posypały się serie z broni maszynowej około stu polskich partyzan-
tów, którzy otworzyli ogień do naszych żołnierzy. Żołnierze, póki mieli naboje, bronili 
się, a gdy ich zabrakło, rzucili się do ucieczki, ale sześciu zostało rannych i z jednym, 
który uchował się zdrów, ukryli się w życie. Polscy partyzanci z parobkami i służbą 
dworu Glinciszki przyszli szukać w życie rannych i odnaleźli czterech, pokłuli ich ich 
własnymi bagnetami i zhańbili4. Słysząc strzały, por. Polekauskas przybył pospiesznie 
z całą kompanią, ale partyzantów i parobków już nie spotkał, zobaczył tylko ciała za-
mordowanych, a dwóch pozostałych rannych odnalazł jeszcze żywych, oni opowiedzieli 
o wszystkim, co widzieli. Po tym, jak zaczęto wypytywać parobków dworu, którzy 
z nich pomagali szukać rannych żołnierzy, żaden nie tylko nie raczył przyznać się, ale 
próbowali zaprzeczać, że żadnych partyzantów tu nie było i nikt żadnych strzałów nie 
słyszał. W końcu jeden z pozostałych przy życiu rannych rozpoznał i wskazał niektórych 
z parobków uczestniczących w poszukiwaniu. Dowódca kompanii, postępując zgodnie 
z rozkazami żandarmerii niemieckiej, nakazującymi rozstrzeliwanie i niszczenie nie 
tylko ludzi, ale i miejscowości, w których pojawili się uzbrojeni partyzanci, rozkazał 
zastrzelić przestępców5. Niedługo po tym powrócił samochodem z Wilna znany na Li-
twie ziemianin Komar, zajmujący wysokie stanowisko w spółce Ostland. Na widok żoł-
nierzy, zapewne czując się winnym, rzucił się do ucieczki6. Ostrzeżony, nie zatrzymał 
się, został zastrzelony i pogrzebany. W kieszeniach znaleziono dokumenty organizacji 
partyzanckiej, które dowodziły, że był on wysokim funkcjonariuszem partyzantów okrę-

3 W oryginale błędnie: Žygialaukis (zamiast Lygialaukis).
4 Twierdzenie o współdziałaniu „parobków i służby dworu Glinciszki” z partyzantami przy odszukaniu rannych 
w zasadzce Litwinów oraz ich dobijaniu bagnetami budzi poważne wątpliwości. Należy bowiem brać pod uwagę, 
że powyższe obciążenie cywilnych mieszkańców Glinciszek mogło zostać fałszywie sformułowane przez ich póź-
niejszych zabójców w celu uzasadnienia ich rozstrzelania.
5 Wbrew powyższemu sformułowaniu, w Glinciszkach rozstrzelani zostali nie „przestępcy”, ale głównie przypad-
kowe osoby zamieszkałe w pobliżu, na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Wśród nich znaczną część stanowi-
ły matki z dziećmi.
6 W rzeczywistości Władysław Komar został zatrzymany przez litewskich funkcjonariuszy, a do ucieczki rzucił 
się w momencie, gdy usłyszał, że ma zostać rozstrzelany.
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gu wileńskiego7. Dnia 21 czerwca na miejsce zdarzenia przybyła komisja niemiecka. 
Por. Polekauskas i kilku innych żołnierzy kompanii zostało aresztowanych, ciało Koma-
ra zostało wykopane przez Niemców, zawinięte w płótno, przywiezione do Wilna i o ile 
udało się dowiedzieć, będzie pochowane za środki państwowe. Por. Polekauskas został 
za to oddany pod sąd SS, który skazał go na śmierć. Niektórzy aresztowani żołnierze 
zostali uniewinnieni, a kilku jest skazanych na kilka lat ciężkich robót w więzieniu. Oto 
jak Niemcy nas ratują przed bandytami, oto jak można zaufać, że wyznaczyli oni Vietinė 
Rinktinė do walki z bandytami i partyzantami.

5. 23 czerwca na Giedrojcie napadli polscy partyzanci i wymordowali ponad 20 nie-
winnych, nieuzbrojonych Litwinów8. 

Takiego doświadczamy bólu, w obliczu takich perspektyw przyszło nam żyć i wal-
czyć. Niejeden może już zamierza opuścić ręce i utraciwszy ostatnią nadzieję, dziecinnie 
pytać, co będzie dalej. Dziś prawdziwi patrioci nie mają już czasu, aby długo roztrząsać 
i się namyślać. Czasu niewiele. Należy szybko się określić, każdy powinien wyciągnąć 
następujące wnioski:

1. Przyszłość narodu, jego niepodległość i istnienie są zależne nie tylko od okolicz-
ności zewnętrznych, ale – w większej mierze – od sił, drzemiących w samym narodzie. 
Realne wydarzenia rozpraszają jakiekolwiek iluzoryczne wizje i zaufanie do obcych. 
Nikt nam nie pomoże i nikt nas nie ocali. Ani sprzyjanie okupantom, ani bierne czekanie 
na zwycięstwo demokracji, ani układ z Polakami. Stoimy sami wobec swojej przyszłości 
i zdajemy egzaminy. Dlatego miejmy największe zaufanie tylko do siebie i największą 
uwagę skupmy na drzemiących w nas samych siłach!

2. Nadszedł taki czas, że naród, chcąc z powodzeniem dalej walczyć, musi zmienić 
swój charakter. Porzucić usposobienie wyjątkowo skłonne do kompromisów i posiada-
jące jeszcze cechy właściwe chłopu pańszczyźnianemu. Dosyć miękkiego serca, bądź-
my bliżej wojskowej surowości i radykalizmu! Już wystarczająco nasycono się naszą 
uległością i dobrocią. Czy byliśmy za to kiedykolwiek przez obcych zrozumiani i do-
cenieni? Nigdy. Wróg bardziej liczy się z tymi, którzy mają siłę, i ich docenia. Ten, kto 
widzi przyczyny nieszczęść w tym, że nie umiemy jeszcze niżej kłaniać się wrogom, nie 
wdajemy się w jeszcze bardziej zgubne kompromisy, jest chłopem pańszczyźnianym, 
niewartym tego, by być psem wolnego narodu. Przekupić wilka rzucanymi mu w gardło 
kęsami jest niedorzecznością.

3. Dosyć niegodnych konferencji, pod wpływem których jest nawet młode pokolenie. 
Żyć dziecięcymi marzeniami przyszłości, już teraz przydzielając ministerialne teki, jest 
zbyt wcześnie i absurdalnie. Spierano się i roztrząsano bardzo dużo, zrobiono bardzo 
mało. Czas dyktuje, aby mniej się spierać, krócej rozważać, szybciej działać.

4. Dosyć niedbałego życia i wreszcie lenistwa, które dla wielu z nas jest wciąż nie-
obce. Wstydzić się powinni ci, którzy jeszcze teraz mają odwagę napawać się kąpielami 
słonecznymi czy drobnymi troskami swojej rodziny. Więcej czasu dla narodu! Jeśli na-
ród nie zostanie ocalony, przepadnie wszystko. Wielu znalazło się w sytuacji nielegalnej. 

7 Powyższej informacji o znalezieniu przy zabitym Komarze kompromitujących go dokumentów nie potwierdza-
ją żadne inne źródła, włącznie z ówczesnymi doniesieniami niemieckich służb bezpieczeństwa.
8 Informacja ta odnosi się zapewne do zabójstwa 27 mieszkańców Dubinek w gm. Giedrojcie, dokonanego 23 VI 
1944 r. przez 5. Brygadę AK.
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Ukrywają się. Dzisiaj nie jest już żadnym bohaterstwem ukrywać się, nic nie robiąc. 
Ojczyzna woła: kto czuje się patriotą i w końcu nosi miano żołnierza, niech nie usypia 
swojego sumienia kąpielami słonecznymi. Praca czeka.

5. Niejeden z dziś walczących upada i w przyszłości upadnie. Upadek nie powinien 
nikogo wystraszyć, ale każdego jeszcze mocniej zagrzać do śmielszych czynów. Już nie 
pora bać się i z powodu strachu unikać pracy. Takie są potrzeby chwili.

Źródło: „Karinės ir politinės žinios” 1944, nr 19, s. 1–3 (tłumaczenie z języka litewskiego Marta 
Grzybowska).
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Nr 15

1944 czerwiec 29, Wilno – Bestialska zbrodnia Litwinów w Glinciszkach, artykuł opub-
likowany w polskiej gazetce konspiracyjnej „Jednością Silni” (nr 9), wzywający do uka-
rania sprawców zbrodni i podżegających do niej oraz do powojennej okupacji Litwy

Bestialska zbrodnia Litwinów w Glinciszkach

Dnia 20 czerwca br. oddział litewskich SS-ów1 z Podbrzezia, po nieudanym napadzie 
na polski patrol Armii Krajowej2, w wyniku którego zginęło czworo Litwinów, a troje 
zostało rannych, w bezsilnej wściekłości dokonał bestialskiej zemsty na niewinnej i bez-
bronnej ludności ostlandowskiego majątku Glinciszki. Pod dowództwem litewskiego 
kapitana3 oddział ten w wyrafinowanie potworny sposób wymordował 28 osób, w tym 
zaledwie kilku mężczyzn, resztę zaś stanowiły kobiety i dziesięcioro dzieci w wieku od 
3 do 14 lat4. W liczbie zamordowanych znajduje się nauczyciel miejscowy – Koneczny 
– z całą rodziną5.

Cześć niewinnym ofiarom litewskiego bestializmu!!!

Zbrodnia zbirów litewskich w Glinciszkach w swym zezwierzęceniu przewyższa 
wszystkie ich dotychczasowe okrucieństwa w Wilnie, Święcianach i Olkienikach6. O ile 
w tych ostatnich wypadkach Litwini byli, być może, wykonawcami rozkazów bestii hit-
lerowskiej, to w Glinciszkach dokonali oni swej zbrodni z własnego wyłącznie popędu 
i wykonali swą zemstę na Polakach z całym okrucieństwem, katując okropnie swe ofiary 
przed śmiercią. Co gorsza, do jakiego stopnia nie zdają sobie oni sprawy z ohydy swej 
zbrodni, świadczy fakt, że w dwa dni później wójt gminy Podbrzezie, Litwin Marcina-
wiczius, na odprawie sołtysów wsi okolicznych polecił im, aby ostrzegli ludność, że 
w razie udzielania poparcia polskim oddziałom AK zostanie ona w podobny sposób cał-
kowicie wytępiona. Widocznie Litwini, bezsilni wobec polskiej partyzantki, postanowili 
mordować kobiety i dzieci.

Zbrodnia glinciska nie może ujść bezkarnie. Żołnierz polski musi tak dosadnie uka-
rać sprawców tej zbrodni i wszystkich do niej podżegaczy, by im się raz na zawsze ode-
chciało walczyć z bezbronnymi kobietami i dziećmi.

Dość już cackania się z tymi umundurowanymi zbirami litewskimi! Dość już tej 
oszczędzającej ich łagodności, która nie wywiera żadnego dodatniego skutku, a w oczach 
litewskich uchodzi za objaw niemocy i słabości! Litwinom widocznie imponuje tylko 

1 W rzeczywistości nie był to oddział SS, tylko 3. kompania 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego.
2 Informacja nieprawdziwa, to litewski patrol wpadł w zasadzkę przygotowaną przez oddział AK. 
3 Litewskim oddziałem dowodził por. Petras Polekauskas.
4 Ogółem tego dnia litewski oddział zabił 39 osób w Glinciszkach i Podbrzeziu.
5 Informacja nieścisła. Z rodziny Józefa i Ludmiły Konecznych zamordowany został oprócz nich syn Jarosław, 
przeżyła natomiast pozostała trójka ich dzieci: Danuta Krystyna, Henryk i Ryszard. 
6 Wymieniono tutaj najbardziej znane zbrodnie popełnione na obywatelach polskich przez Litwinów na służbie 
niemieckiej: w Wilnie (przede wszystkim masowe egzekucje wykonywane w podwileńskich Ponarach), w Święcia-
nach (odwetowe egzekucje cywilów na obszarze pow. święciańskiego z 20–21 V 1942 r.) i Olkienikach (egzekucja 
20 mieszkańców w 1942 r.).
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pięść i siła. Niechaj więc już raz wreszcie zacznie działać ta siła, która zaprowadzi ład 
i porządek w tej części Polski.

Pomimo tylokrotnych wezwań radia londyńskiego i polskiego, by Litwini przestali 
wysługiwać się katom hitlerowskim, by szli w lasy i współdziałali z polskimi oddziałami 
– oni nie tylko nadal wysługują się Niemcom i walczą z polskim żołnierzem, który ata-
kuje placówki niemieckie, ale małpując niecne okrucieństwa hitlerowskie, dopuszczają 
się nikczemnej i barbarzyńskiej rzezi niewinnych ludzi.

Wiemy dobrze, że w Litwie dziś jeszcze księża, owi przodownicy duchowi mas li-
tewskich, wzywają te masy i zachęcają do prześladowania Polaków na każdym polu i do 
przygotowania się do ostatecznej rozgrywki z Polską. Wiadomo nam, że tajne pisma 
litewskie nawołują bez przerwy do nienawiści i walki. Natomiast nigdy nie słyszeliśmy 
o potępieniu przez społeczeństwo litewskie tych licznych zbrodni i gwałtów, stale doko-
nywanych na ludności polskiej.

Wojna obecna niczego Litwinów nie nauczyła. Głusi są oni na wymowę faktów i na 
apel lepszej części świata walczącego z tyranią i gwałtem. Toteż świat nie może dłu-
żej tolerować zbrodni narodu pozbawionego zmysłu moralnego i wyzutego z wszelkich 
ludzkich uczuć. Musimy na terenie międzynarodowym podnieść jak najostrzejszy protest 
przeciwko tym zbrodniczym wyczynom zbirów litewskich. Nie możemy dopuścić, by 
Litwa w swym dzikim zwierzęcym szowinizmie stała się ogniskiem nowego niepokoju 
i zamętu w tym kącie Europy. Jeśli Niemcy – by stało się zadość sprawiedliwości – mają 
ponieść słuszną karę za wszystkie swe zbrodnie, to podobna kara nie powinna ominąć 
Litwinów, owych bezmyślnych niemieckich naśladowców i pomocników. Lekarstwem 
może być tylko długotrwała okupacja międzynarodowa Litwy w celu poddania narodu 
litewskiego odpowiedniemu wychowaniu. Wszystko bowiem wskazuje, że dusza litew-
ska jest zwyrodniała i chora. Do jej wyleczenia należy zastosować daleko idące środki.

Źródło: „Jednością Silni” 1944, nr 9, s. 3.
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Nr 16

1944 czerwiec 30 – Doniesienia na temat potyczki w Glinciszkach, rozstrzeliwań litew-
skich mieszkańców gmin Janiszki i Giedrojcie przez AK oraz litewskiej ulotki wzywającej 
do przeciwpolskiej akcji, opublikowane w litewskim periodyku konspiracyjnym „Lietuvių 
fronto biuletenis”1 nr 25 (39)

– Według wiadomości otrzymanych z Olkieników, Oran, Dziewieniszek i Gierwiat 
i innych litewskich obwodów Wileńszczyzny polski terror wobec miejscowej ludności 
litewskiej nie ustaje. 

– 20 VI [1944 r.] Polscy bandyci z dworu Glinciszki (gmina Podbrzezie) napadli na 
patrol naszego oddziału samoobrony stacjonującego w Podbrzeziu. W starciu zginęło 
czterech żołnierzy i dwóch zostało ciężko rannych.

– 24–25 VI w nocy liczna banda polskich partyzantów wtargnęła do gminy Janiszki 
(obecnie powiat święciański) i wymordowała ponad 80 litewskich mieszkańców Gor-
szwian i okolicznych wsi, wśród nich najwięcej partyzantów z lata 1941 r.2 W tym sa-
mym czasie w okolicach Giedrojciów polscy bandyci zamordowali ponad 30 osób.

– W tym tygodniu w Wilnie i innych miejscowościach została rozpowszechniona 
odezwa do litewskiej policji i społeczeństwa, w odezwie stanowczo wystąpiono prze-
ciwko polskiemu terrorowi i zachęcano do podjęcia stosownej akcji. Odezwa kończy się 
następującymi postulatami skierowanymi do naszego społeczeństwa: 

1) Urzędnicy administracji litewskiej, a w szczególności policja, muszą stanowczo 
przywołać do porządku polskich spekulantów, jeżdżących po produkty spożywcze na te-
reny zamieszkane przez Litwinów. Według sprawdzonych przez nas informacji, prawie 
wszyscy ci polscy spekulanci kupują litewską słoninę, masło i inne produkty spożywcze, 
aby karmić polskie bandy, które terroryzują i mordują Litwinów z Wileńszczyzny3. Ci 
polscy spekulanci powinni być przez organa policji przeszukani i aresztowani, a ich to-
wary skonfiskowane w porządku przewidzianym prawem. 

2) Całe litewskie społeczeństwo, w szczególności trzon naszego narodu, społecz-
ność gospodarzy, nie powinno sprzedawać Polakowi ani jednego wyhodowanego swo-
imi spracowanymi dłońmi ziarna. To powinni wszyscy zrozumieć i sobie uświadomić.

1 „Lietuvių fronto biuletenis” (Biuletyn Litewskiego Frontu), periodyk konspiracyjny wydawany w okresie oku-
pacji niemieckiej przez litewską organizację podziemną Lietuvių frontas (Litewski Front, LF).
2 W rzeczywistości akcja odwetowa przeprowadzona przez 5. Brygadę AK odbyła się w dniach 22–24 VI 1944 r. 
W samych Gorszwianach zabite zostały cztery osoby, natomiast liczba 80 ofiar zbliżona jest do ogółu zabitych wów-
czas osób na terenach gmin Giedrojcie, Janiszki i Malaty. Ofiarami akcji stały się w wielu przypadkach, np. w Gor-
szwianach, rodziny litewskich powstańców z lata 1941 r., z reguły jednak nie oni sami.
3 Dość rozpowszechnione zjawisko szmuglowania żywności do Wilna z pobliskich terenów litewskich było prze-
jawem oddolnej inicjatywy mieszkańców miasta, wynikającej z poważnych trudności aprowizacyjnych i postępu-
jącej w ślad za tym drożyzny żywności w Wilnie. Informacja o wykorzystywaniu tego rodzaju szmuglu do zaopa-
trywania oddziałów partyzanckich AK jest nieprawdziwa. Oddziały te żywiły się samodzielnie w terenie, przede 
wszystkim poprzez rekwizycje z upaństwowionych majątków oraz rekwizycje za zapłatą u miejscowych rolników 
(Rozkaz nr 5 dowódcy Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” do oddziałów party-
zanckich z 12 IV 1944 r., pkt 5, zob. wyżej, Aneks, dokument nr 2).
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 W szczególności zwracamy się do tych litewskich pośredników, którzy kupują produkty 
spożywcze na litewskiej wsi i sprzedają je agentom polskich partyzantów. Litwinom 
z Wileńszczyzny, którzy wożą jedzenie tylko dla swoich potrzeb, należałoby pomóc. 

Odezwa podpisana LPG.

Źródło: „Lietuvių fronto biuletenis” 1944, nr 25 (39), s. 3–4 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Marta Grzybowska).
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Nr 17

1944 lipiec 1, Wilno – Mord w Glinciszkach, artykuł opublikowany w polskim periodyku 
konspiracyjnym „Komunikat BIP-u” (nr 18), relacjonujący przebieg zbrodni w Glincisz-
kach oraz późniejsze ekshumacje i pogrzeby jej ofiar

[...] Mord w Glinciszkach. W uzupełnieniu wiadomości z poprzedniego numeru 
o mordzie w Glinciszkach podajemy dokładniejsze dane. W nocy z dnia 19/20 [VI 1944 r.] 
oddział partyz[ancki] o nieznanej nazwie i przynależności1 przybył o godz. 3.30 do ma- 
j[ątku] państw[owego] Glinciszki, gm. podbrzeskiej, w sile ok. 200 ludzi, w tym 30 cy-
klistów; sześć osób bez oznak, używając języka rosyjskiego, rekwirowało w maj[ątku] 
krowy, reszta była na ubezpieczeniu. Około godz. 5 przyszedł do Glinciszek oddz[iał] 
lit[ewski] SS2 w sile ok. 50 ludzi. Szpica tego oddz[iału] w sile dziewięciu ludzi natknę-
ła się na rekwirujących i została przez ubezpieczenie ostrzelana. Czterech z nich zabi-
to, pięciu raniono. Za zbliżaniem się tyraliery lit[ewskiej] cały oddz[iał] partyz[ancki] 
opuścił Glinciszki i usadowił się o 1,5 km na północ od Glinciszek. Oddz[iał] lit[ewski] 
wkroczył do dużego czworaku, położonego tuż przy drodze Podbrzezie–Giedrojcie. Do-
wódca oficer lit[ewski] zebrał mieszkańców tego czworaku, od drobnych dzieci do star-
ców, i na miejscu kazał ich rozstrzelać, pod zarzutem współdziałania z partyzantami. Ten 
sam los spotkał wszystkich, którzy w tragicznym momencie znajdowali się w pobliżu: 
żebrak, przechodzień, spekulant, mleczarz, goniec z pismem rządcy maj[ątku] do policji, 
powiadamiającym o napadzie, itp. Z sąsiedniej wsi zamordowano sześć osób. Ogólna 
zatem ilość ofiar wynosi 35 osób. Lista podana w poprzednim numerze BIP-u obejmuje 
jedynie nazwiska mieszkańców czworaku. Ludności sąsiedniej wsi kazano pogrzebać 
pomordowanych we wspólnym grobie. Uratowali się z miejsca stracenia jeden lżej ran-
ny, zagrzebany pod stosem trupów, i drugi, który zdołał zbiec przed salwami. Buchalter 
maj[ątku], p. [Józef] Koneczny, pojechał z Holendrem grupy do Podbrzezia powiadomić 
o napadzie policję. Tam, oskarżony o współudział z partyzantką, po krótkim badaniu, 
w czasie którego połamano mu, ściskając drzwiami, palce, dłonie, przeguby i przedra-
mię, został pod wieczór rozstrzelany.

Administrator grupy p. [Władysław] Komar w towarzystwie oberfelwartera Niemca 
Hoffmana przybył do Glinciszek tegoż dnia ok. godz. czternastej. W drodze powrotnej 
do Wilna koło Podbrzezia jadący spotkali oddział lit[ewski] SS. Po wylegitymowaniu 
Komara Litwini zatrzymali, a Hoffmanowi po odebraniu broni kazali uciekać, co też on 
uczynił. Komara doprowadzono do koszar lit[ewskiego] SS w Podbrzeziu. Tam bez ba-
dania bito go i zagrożono rozstrzelaniem. Próbował ucieczki, w czasie której postrzelono 
go w nogę. Po upadku Litwini dopędzili go w odległości ok. 200 m od budynku, w któ-
rym był zatrzymany, i w bestialski sposób zabili, bijąc kolbami i bagnetami i dobijając 
strzałem. Marynarkę i buty zdjęto z niego i sprzedano w Podbrzeziu. Palec z pierścion-
kiem odrąbano. Zwłoki zakopano prawie na miejscu.

1 Był to oddział z 5. Brygady AK.
2 W rzeczywistości nie był to oddział SS, tylko 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego.
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Władze Ostlandu, którego kierownikiem oddz[iału] w Wilnie był uprzednio denat, 
dla uspokojenia pracowników, no i chyba w celu pokrycia blamażu p. Hoffmana, posta-
nowiły dokonać ekshumacji zwłok.

Nawias otwiera się. Gebietskommissar zezwolił dokonania [sic!] ekshumacji na 
prośbę władz Ostlandu, lecz SD postawiło swoje weto i zwróciło się o decyzję do Kow-
na. Następuje dosyć duże zdenerwowanie władz Ostlandu. W rozmowie zast[ępca] 
kierown[ika] wil[eńskiego] Ostlandu p. Wize wyraził wątpliwość, czy nawet po otrzy-
maniu zezwolenia ciało w ogóle się znajdzie. Powiedział on przy tym, że był to mord 
polityczny, bowiem Komara już przedtem Litwini ostrzegali, iż go zlikwidują, że Niem-
cy są bezsilni, gdyż nie mają tu swoich żołnierzy. Podkreślił dalej, że w SD dano mu do 
zrozumienia, iż obawiają się, by ten drobny incydent nie wpłynął ujemnie na przepro-
wadzaną obecnie na Litwie ogólną mobilizację. Ostatecznie z Kowna nadeszła decyzja 
dokonania ekshumacji. Nawias zamyka się.

Ekshumacji zwłok Komara dokonał dnia 24 VI o godz. dziewiątej leiter LO Neben-
stelle Wilna3 doktor Kobe, w asyście policji niem[ieckiej].

Zwłoki przewieziono do Wilna, gdzie tegoż dnia odbyła się akademia na cześć 
zmarłego w lokalu Ostlandu przy ul. W[ielka] Pohulanka. Przy trumnie przemawiał: 
dr Kobe i Hoffman. W przemówieniu swym Kobe potępił silnie Litwinów, nazywając 
ich zbrodniarzami ubranymi w mundur, którego nie są godni nosić, i zapowiadając uka-
ranie winnych. Na pogrzeb normalny nie zezwolono. Pogrzeb odbył się przy pomocy 
samochodów.

Dnia 26 VI przed południem do Glinciszek przybył landbewirschaft pow[iatowy] 
Horst i jego pomocnik terenowy Johanson w asyście policji niemieck[iej] w sile ok. 
50 ludzi. Na miejsce przyszedł również oddział lit[ewski] SS z Podbrzezia z oficerem, 
w hełmach i z bronią.

Oficer lit[ewski] starał się w ostatniej chwili przekonać władze niemieckie, że mo-
giła zawiera jedynie trupy 5–6 bandytów oraz „być może 1–2 dzieci zabitych w trak-
cie potyczki”. Za tym [sic!] bezwzględnie nie warto zwłok bandytów odkopywać. 
W odpowiedzi na to Niemcy kazali żołnierzom litewskim rozkopać mogiłę. W tym 
celu kazano im złożyć w kozły broń i oporządzenie, zdjąć hełmy i mundury i kazano 
kopać. Zwłoki pomordowanych po złożeniu do rodzinnych trumien pogrzebano na 
starym cmentarzu wojskowym niemieckim z poprzedniej wojny światowej, przy czym 
oddz[iał] niem[iecki] oddawał honory wojskowe. Tamże pochowano Konecznego. 
Oddz[iałowi] lit[ewskiemu], który również przymaszerował pod cmentarz, Niemcy 
zabronili wstępu.

Po dokonanym mordzie pol[licja] lit[ewska] w obawie odwetu powiadomiła Li-
twinów w okolicy Podbrzezia, żeby natychmiast powyjeżdżali z gminy. Skład i sklepy 
21 [VI 1944 r.] ewakuowano z Podbrzezia. Dnia 27 VI załoga lit[ewska] opuściła Pod-
brzezie i jej miejsce zajęli Węgrzy. 

Na mieście kursowały ulotki, napisane nieudolnie po polsku, w których autorzy o be-
stialski mord na Polakach pomawiają Polaków. „To polscy bandyci – głosi ulotka – wy-

3 (Niem.) Kierownik placówki LO w Wilnie.
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mordowali niewinną i spokojną ludność litewską w Glinciszkach i Podbrzeziu, znęcając 
się w bestialski sposób nad kobietami i dziećmi”. Zarówno forma, jak i treść ulotki zdra-
dza jej autorów. Nie wymaga to dalszych komentarzy.

Źródło: „Komunikat BIP-u” 1944, nr 18, s. 1–2.
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Nr 18

[1944 po 26 czerwca] – Fragment raportu Departamentu Informacji i Prasy Delegatury 
Rządu RP na Kraj dotyczący zbrodni w Glinciszkach

Raport z Wileńszczyzny z 20 VI
[...]
3. Starcie polsko-litewskie. Z 20 na 211 [VI 1944 r.] w nocy na terenie maj[ątku] 

państwowego Glinciszki, własność p. Jeleńskich, w gminie podbrzeskiej pow. wileń-
sko-trockiego, patrol polskiej partyzantki dokonał konfiskaty paszy dla koni. W drodze 
powrotnej spotkał oddział litewski patrolujący szosy2. Doszło do starcia, w wyniku któ-
rego dwóch Litwinów zostało zabitych i kilku rannych3. Nasz oddział bez strat wycofał 
się do lasu. W odpowiedzi na to stacjonujący w miasteczku Podbrzezie oddział litew-
ski służby SS, złożony w większości z b. żołnierzy armii Plechavičiusa4, w sile ponad 
100 ludzi wtargnął do majątku i wyrżnął w pień ok. 30 rodzin polskich, tzn. całą ludność 
Glinciszek5. Kobiety i dzieci zostały pozakłuwane bagnetami w czasie snu w łóżkach6. 
Nad ranem udał się do Glinciszek samochodem kierownik tej grupy majątków, Polak 
p. [Władysław] Komar, w towarzystwie Niemca, zastępcy kierownika Ostlandu Hoff-
mana. Na szosie pomiędzy Podbrzeziem i Glinciszkami samochód został zatrzymany 
przez powracających z rzezi i kompletnie pijanych Litwinów. Obaj pasażerowie zostali 
wyciągnięci z auta i zbici kolbami jako Polacy7. Kiedy okazało się, że Hoffman jest 
Niemcem – reichsdeutschem, kazano mu wracać autem do Wilna, a Komar jako Polak 
został na miejscu zabity. Po powrocie Hoffmana do Wilna odbyła się natychmiast kon-
ferencja z gebietskommissarem i kierownikiem gestapo, po czym wyruszyła ekspedycja 
złożona z kilku samochodów gestapo i dwóch samochodów pancernych. Oddział litew-
ski został otoczony i dowódcę – litewskiego oficera wraz z 10 żołnierzami wskazanymi 
przez Hoffmana jako biorącymi udział w jego pobiciu, aresztowano i przewieziono do 
gestapo. Los pozostałych żołnierzy nie jest w tej chwili znany.

Źródło: AAN, 202/III/132, k. 45, mf., mps. Dokument opublikowany w: M. Wardzyńska, Sytuacja 
ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941 – lipiec 1944, Warszawa 1993, 
s. 272–273.

1 Błędna data, opisywane wydarzenia w Glinciszkach rozegrały się nocą z 19 na 20 VI 1944 r.
2 W rzeczywistości polscy partyzanci sprowokowali interwencję litewskiego patrolu pozorowanym „rabunkiem” 
w majątku, w celu wciągnięcia Litwinów w zasadzkę.
3 W wyniku potyczki w Glinciszkach śmierć poniosło czterech Litwinów, a dwóch lub trzech kolejnych było rannych.
4 W rzeczywistości nie był to oddział SS, tylko 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego. 
Brak jest też jakichkolwiek poszlak mogących wskazywać na służbę w tej jednostce byłych członków LVR, forma-
cji dowodzonej przez gen. Povilasa Plechavičiusa.
5 Podana liczba ofiar jest mocno przesadzona. W rzeczywistości zabitych zostało tego dnia 39 osób, a nie 30 ro-
dzin, i nie była to bynajmniej cała ludność Glinciszek.
6 Powyższy udramatyzowany opis zbrodni nie odpowiada faktom. Ofiary zostały bowiem rozstrzelane na otwar-
tym terenie, w pobliżu miejsca zamieszkania.
7 W rzeczywistości auto zostało zatrzymane w Podbrzeziu, w drodze powrotnej z Glinciszek do Wilna. Inne źród-
ła nie potwierdzają pobicia kolbami pasażerów, a szczególnie Niemca Hoffmana.
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Nr 19

[po 1944, Janiszki] – Lista imienna ofiar akcji odwetowych AK w parafii Janiszki 
w czerwcu 1944 r.

Lp. Nr 
rodzinny Nazwisko i imię Wiek Data

śmierci Okoliczności Uwagi

Parafianie zabici w m. czerwcu 1944 r.

1 149 Verikas Kazys z Didžialaukio 
[Dzidziełówki] 20 22 VI 1944

2 539 Verikas Česys ze Stebuliškių 
[Stebuliszek] 22 24 VI 1944

3 43 Visockas Petras z Ažubalių- 
-Zabalinio [Zabeliny] 31 23 VI 1944

4 154 Žverelė Kazys z Daciškių 
[Daczyszek] 34 28 VI 1944

5 168 Žička Matas ze w. Graužinių 
[Graużynie] 56 28 VI 1944

6 172 Juozapėnas Justas 
ze w. Graužinių [Graużynie] 21 28 VI 1944

7 629 Rackelis Medardas 
[z] Žaugėdų [Żowgiadów] 16 28 VI 1944

8 292 Markauskas Klemensas 
[z] Juodenėnų [Jodzienianów] 15 28 VI 1944

9 540 Verikas Juozapas [ze] 
Stebuliškių [Stebuliszek] 22 28 VI 1944

10 230 Baronas Jonas z Joniškio 
[Janiszek] 35 28 VI 1944

11,
12 162 Pakalnienė Ona1 i syn Pijus 

12 l. 23 VI 1944 gdzie 
pochowano?

zam. we 
w. Garšvėnų 
[Gorszwiany]

13,
14 159 Juzėnienė Ona i cór[ka] Janina 

12 l. 23 VI 1944 gdzie 
pochowano?

zam. we 
w. Garšvėnų 
[Gorszwiany]

15 357 Šinkūnas Juozas ze w. Mažulių 
[Mażule] 1 VII 1944

16 361 Prunskas Juozas ze w. Mažulių 
[Mażule] 27 1 VII 1944 

[dopisek poza tabelą] Kekys Klemensas zabity 29 VI 1944 r. we w. Kumonių [Kumańce]. Leśniczy pochodził 
ze Żmudzi, jego zwłoki wykopali krewni w 1990 r. z janiskiego cmentarza parafialnego i wywieźli.

Źródło: Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija: Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–
–1950, s. 114a–115, oryginał, rkps (tłumaczenie własne autora z języka litewskiego). Kursywą oddano 
dopiski dokonane innym kolorem atramentu. 

1 Właśc. Pakalnienė Teofilė.
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B. Dokumenty śledcze dotyczące zbrodni w Glinciszkach i Podbrzeziu

Nr 20

1955 grudzień 7, Wilno – Protokół przesłuchania świadka Władysława Klukowskiego 
przez prokuratora wojskowego Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego podpułkownika 
wymiaru sprawiedliwości Czibisowa i śledczego wydziału śledczego KGB przy Radzie 
Ministrów LSRR starszego lejtnanta Kriszczukasa

[...] Pytanie: Gdzie i w jakich okolicznościach był pan aresztowany przez żołnierzy 
niemieckich i czy w grupie 38 obywateli był pan prowadzony na egzekucję; z jakiego 
powodu został pan żywy, a pozostałych 37 osób rozstrzelano?

Odpowiedź: Latem 1944 roku, nie pamiętam dnia i miesiąca, chyba było to w lipcu1, 
po wizycie u swojej znajomej, obywatelki Kuźmickiej, która była gospodynią domo-
wą u Adama Jurgielewicza, wróciłem do domu i poszedłem spać w stodole z sianem. 
Nocą, przed świtem, usłyszałem strzelaninę, która była niedaleko naszego gospodar-
stwa. Usłyszawszy strzelaninę, wstałem i poszedłem do swego wujka – Józefa Klukow-
skiego. Tam również szedł mój kuzyn Józef Klukowski, syn Józefa. Poszedłem tam, 
żeby zobaczyć, co to za wojsko idzie. Kiedy odszedłem od swego domu, zobaczyłem, 
że idzie wojsko z kierunku posiadłości Glinciszki w kierunku wsi Żakiszkia. Było dużo 
wojska: żołnierze jechali na koniach, wierzchem, na rowerach lub szli piechotą. Jednak 
wtedy nie wiedziałem jeszcze, co to jest za wojsko i czyje. Kiedy podszedłem pod dom 
wujka, to koło domu byli już: Mieczysław Sobolewski, Józef Klukowski, syn Józefa, 
[Antoni] Mieżaniec i jeden nieznany mi obywatel2. Tam postałem z nimi trochę, a potem 
z Mieczysławem Sobolewskim poszliśmy w stronę wsi Żakiszki, żeby znaleźć się bliżej 
wojska i popatrzeć, co to za wojsko. Idąc, po drodze spotkaliśmy Stefanię Wojniczową, 
która powiedziała, żebyśmy tam nie szli, ponieważ we wsi Sutany3 znajdują się polscy 
partyzanci. Po tym wróciliśmy do domu mego wujka. Kiedy podchodziliśmy pod dom, 
to z drugiej strony w tym samym kierunku szli żołnierze niemieccy4, i w ten sposób 
spotkaliśmy się z nimi. Żołnierze zaczęli pytać nas, dlaczego tak wcześnie wstaliśmy, 
gdzie chodziliśmy, dlaczego mamy mokre nogi itd., i kazali nam na drugi dzień przyjść 
do policji. Po tym żołnierze chcieli odejść, jednak Mieczysław Sobolewski zaczął z nimi 
dyskutować, udowadniając, że jest inwalidą. Wtedy żołnierze niemieccy wzięli nas: 
mnie, mego kuzyna Józefa Klukowskiego, syna Józefa, Mieczysława Sobolewskiego, 
Mieżańca i jedną nieznaną mi osobę. Wszystkich nas przyprowadzili do posiadłości 
Glinciszki... i położyli wszystkich nas obok innych – na ziemi twarzą do dołu. Szef gru-

a W oryginale tu i dalej Szakiszki.
1 W rzeczywistości opisywana zbrodnia w Glinciszkach miała miejsce 20 VI 1944 r. 
2 Władysław Mackiewicz.
3 Prawdopodobnie chodzi o miejscowość Sużany.
4 Używane przez zeznającego określenia „niemieccy żołnierze” i „niemieccy pacyfiści” należy rozumieć jako „żoł-
nierze litewscy na służbie niemieckiej”. Świadczy o tym chociażby rozmowa prowadzona z nimi przez Władysława 
Klukowskiego po litewsku.
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py niemieckich pacyfistów, jak się nazywał, nie wiem, zwracając się do ludzi leżących 
na ziemi, których mieli rozstrzelać, spytał, kto w nocy widział polskich partyzantów 
i słyszał ich strzelaninę. Podniosłem rękę i po litewsku powiedziałem, że widziałem ban-
dytów i słyszałem ich strzelaninę. Kazano mi wstać i odejść na bok, co też uczyniłem. 
Potem na pytania szefa niemieckich żołnierzy odpowiedziałem, gdzie ich widziałem, że 
szli w kierunku wsi Żakiszki. Na moje pytanie, czy mogę iść do domu, szef niemieckich 
żołnierzy powiedział, że muszę popatrzyć, co będzie z innymi ludźmi. Po tym rozstrzela-
no w mojej obecności 37 osób. Byłem też obecny, dopóki innych zabitych zakopywano 
w rowie, a potem wypuścili mnie do domu.

Pytanie: Po co Niemcy wozili pana do Wilna i o czym tam z panem rozmawiali?
Odpowiedź: Niemcy nigdy nie wozili mnie do Wilna, a było to tak: po upływie około 

dwóch tygodni po rozstrzelaniu 37 obywateli radzieckich wezwali mnie oficerowie nie-
mieccy do posiadłości Glinciszki i pytali, jak odbyła się ta egzekucja. Odpowiedziałem 
im tak, jak było w rzeczywistości. To było w czasie, jak zwłoki rozstrzelanych zostały 
odkopane i ponownie chowane do grobów. [...]

Źródło: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 3, k. 406–407, mps (tłumaczenie z języka rosyjskiego Eugenia 
Firkowicz).
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Nr 21

1991 grudzień 10, Gdańsk – Protokół przesłuchania świadka Bronisława Juniewicza 
przez mgr Annę Grygiel, sędziego Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, delegowaną do 
OKBZpNP w Gdańsku

[...] Do końca roku 1944 mieszkałem z rodzicami i rodzeństwem w majątku Glincisz-
ki, gdzie ojciec mój był magazynierem. Ja byłem członkiem AK (oddział „Błyskawica”1). 
W czerwcu 1944 r. ze względu na chorą nogę przebywałem na bezterminowym urlopie 
i ukrywałem się po znajomych. [...]

W odległości 1 km od majątku Glinciszki znajdował się tzw. czworak, w którym 
zamieszkiwało 6–7 rodzin i mieściła się szkoła.

Daty nie pamiętam. Jak sobie przypominam, ukrywałem się wtedy w Glinciszkach 
u znajomych, którzy zamieszkiwali pod lasem, za jeziorem. Tam doszła do mnie grupa 
młodzieży. Byli to prawdopodobnie mój brat Jerzy, Henryk Koneczny2 oraz jeszcze ktoś 
z mieszkańców Glinciszek i od nich dowiedziałem się, że Litwini pomordowali wszyst-
kich mieszkańców czworaku. Potem, pod moją opieką, ci młodzi ludzie ukrywali się 
w lesie w obawie przed Litwinami.

O przebiegu wydarzenia w Glinciszkach nic więcej nie mogę powiedzieć.
Z opowiadań wiem jedynie to, że ci Litwini stacjonowali w Podbrzeziu. Słyszałem 

również, że przed zabraniem mieszkańców czworaka przez Litwinów partyzanci polscy 
byli w Glinciszkach; że między Litwinami a partyzantami była potyczka i że Litwini 
w odwecie dokonali tego mordu.

Natomiast z późniejszych relacji mego ojca Kazimierza Juniewicza (obecnie już nie 
żyje) wiem, że po rozstrzelaniu ofiar Litwini przyszli do majątku i spośród mieszkań-
ców majątku wybrali mego ojca, zarządcę majątku Żywickiego3 (imienia nie pamiętam) 
i jeszcze jakieś trzy osoby, których nazwisk nie znam. Świadkiem tego zdarzenia był 
mój brat Jerzy.

Następnie Litwini zapędzili wybrane osoby na miejsce kaźni, które znajdowało się 
w pobliżu małego cmentarza rodziny Jeleńskich. Ojciec mówił, że przywódca tych Li-
twinów wskazał na leżące zwłoki pomordowanych i powiedział: „Z wami wszystkimi 
tak będzie”. Według wypowiedzi ojca, prawdopodobnie chodziło o to, aby ich nastraszyć 
lub po prostu zamordować jak tamtych, gdyż Litwini uważali wszystkich „oficjalistów” 
majątku za współpracujących z AK. Ojciec mój ukląkł przy zwłokach i zaczął się mod-
lić, prawdopodobnie po litewsku, bo znał ten język, i wtedy ten przywódca Litwinów 
kazał im iść do domu. Prawdopodobnie to, że ojciec modlił się po litewsku – ich urato-
wało. Ojciec mówił, że było tam dużo trupów, około 30–40. Zwłoki leżały na ziemi, „na 

1 Oddział Partyzancki „Błyskawica”, zorganizowany w początku 1944 r. w północnej części pow. wileńsko-troc-
kiego, dowodzony przez ppor. rez. Piotra Jarusza vel Piotra Słoninę „Piotra”. Jedną z najbardziej znanych akcji tego 
oddziału była likwidacja punktu policji litewskiej w Dubinkach 8 III 1944 r. Z dniem 20 III 1944 r. OP „Błyskawi-
ca” został wcielony do 6. Brygady AK jako 2. kompania.
2 Henryk Koneczny, syn zamordowanych 20 VI 1944 r. Józefa i Ludmiły Konecznych.
3 Właśc. Edward Żywiecki.
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kupie”. Wykopanego dołu tam nie było. Wiem, że potem zwłoki tych pomordowanych 
zostały zakopane, ale kiedy i przez kogo – nie wiem. Po prostu uszło mi to z pamięci.

Wiem, że potem zwłoki pomordowanych były pod nadzorem Niemców ekshumo-
wane przez tych samych Litwinów, a następnie ciała ofiar zostały pochowane w Glin-
ciszkach, na cmentarzu z pierwszej wojny światowej. Pamiętam, że cały majątek Glin-
ciszki był wówczas obstawiony uzbrojonymi niemieckimi wachmanami. Szczegółów 
dotyczących przebiegu ekshumacji nie znam, bo mnie wtedy w Glinciszkach nie było 
(ukrywałem się poza Glinciszkami). Ile osób zostało rozstrzelanych w Glinciszkach – 
nie potrafię określić.

Z mojej dalszej rodziny rozstrzelani zostali:
1) Salomea Bałendo (kuzynka mojej matki), która była w zaawansowanej ciąży;
2) Wanda Bałendo, ur. w roku 1923;
3) Irena Bałendo, ur. w roku 1929;
4) Teresa Bałendo, ur. w roku 1941;
5) Joanna Wiszkielowa – matka Salomei Bałendowej.
Bliższych danych personalnych wymienionych wyżej osób nie pamiętam.
Nieżyjący już obecnie Józef Bałendo – mąż Salomei – opowiadał mi, że był razem 

z rodziną i pozostałymi mieszkańcami czworaku wypędzony z domu przez „całą kupę” 
uzbrojonych Litwinów. Bałendo mówił, że Litwini zapędzili ich na łąkę znajdującą się 
w pobliżu małego cmentarzyka rodziny Jeleńskich. Tam, po oddaniu do nich strzałów 
(z jakiej broni nie wiem), kiedy wszyscy padli, on też padł na ziemię, a po chwili – po-
nieważ był tylko ranny w rękę – podniósł się i gdy zauważył, że nikt na niego nie zwraca 
uwagi, zaczął uciekać przez łany zboża. Po kilkunastu metrach napotkał w polu patrol 
Litwinów, którzy pytali go, kim jest, a on odpowiedział, że jest nowym strażnikiem, że 
pilnuje pola i że ktoś go w polu postrzelił. Litwini uwierzyli i go puścili. [...] 

Źródło: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 49–52, oryginał, mps.
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Nr 22

1991 grudzień 11, Gdańsk – Protokół przesłuchania świadka Mariana Stefanowicza 
przez mgr Annę Grygiel, sędziego Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, delegowaną do 
OKBZpNP w Gdańsku

[...] W roku 1944 mieszkałem z rodzicami w Podbrzeziu, a pracowałem jako robotnik 
rolny w majątku Annowila.

O mordzie w Glinciszkach dowiedziałem się 20 czerwca 1944 roku po południu od 
mego ojczyma Wincentego Jeleńskiego, który pracował w majątku Glinciszki w charak-
terze księgowego. Według informacji, które wówczas uzyskałem, powodem tego mordu 
była zemsta oddziałów litewskich szaulisów w służbie niemieckiej za pobyt oddzia-
łu partyzanckiego w Glinciszkach i rekwizycję żywności w majątku. Miało to miejsce 
w nocy. W związku z tym oddziały litewskie stacjonujące w Podbrzeziu wymaszero-
wały w kierunku Glinciszek i przy Glinciszkach napotkały tylne straże wycofujących 
się partyzantów. Nastąpiła wymiana ognia w okolicy budynku zwanego czworakiem. 
W wyniku tej potyczki, przed południem tego dnia, Litwini z zemsty wyprowadzili 
z domu mieszkańców czworaka i zabrali wszystkie osoby przechodzące lub przejeżdża-
jące drogą Giedrojcie–Podbrzezie–Wilno. Ten oddział litewski stacjonował od niedawna 
w Podbrzeziu, w szkole. Składał się z kilkudziesięciu osób. Nazwisk tych Litwinów nie 
znam.

Według uzyskanych informacji, wszystkie zebrane przez Litwinów osoby zapędzo-
no na drugą stronę alei lipowej prowadzącej do majątku Glinciszki i tam, w okolicach 
małego cmentarza rodziny Jeleńskich, b. właścicieli majątku Glinciszki – zostały roz-
strzelane.

Mówiono o rozstrzelaniu 36 osób. Z moich znajomych rozstrzelani zostali pani Lud-
miła Koneczna i jej syn Sławek1. Najmłodszy syn Ryszard schował się do beczki i w ten 
sposób się uratował. [...]

Nazwisk pozostałych rozstrzelanych osób nie znam.
Z relacji mego ojczyma wiem również, że w tym czworaku rozgrabiono mienie 

mieszkańców. Litwini pozabierali i powywozili wszystko z tych mieszkań.
Dom moich rodziców w Podbrzeziu usytuowany był przy starym cmentarzu znajdu-

jącym się na wzgórzu. Nasza działka graniczyła z cmentarzem. W tym domu mieściła 
się apteka [...].

Pamiętam, że było to po południu, około godz. 17–18. W tym czasie byłem u rodzi-
ców. Moja mama zawołała mnie i pokazała idący doliną z kierunku szkoły oddział litew-
ski. Litwinów było kilkudziesięciu. Oddział szedł w jednym szeregu (gęsiego), a w środ-
ku tego oddziału był prowadzony Józef Koneczny. Rozpoznałem go po sylwetce. Pan 
Koneczny był przyjacielem moich rodziców i moim byłym nauczycielem. Znałem go 
bardzo dobrze. Oddział szedł z kierunku szkoły doliną między Podbrzeziem a Annowi-

a W oryginale tu i dalej Anowil.
1 Zastrzelony syn Ludmiły Konecznej miał na imię Jarosław.
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lem, dalej łąkami koło Annowila w kierunku małego lasku za Annowilem. Idący oddział 
obserwowaliśmy z odległości 500–700 m.

Po pewnym czasie usłyszeliśmy serię strzałów.
Powracającego oddziału nie widziałem, gdyż w związku z moją konspiracyjną dzia-

łalnością w domu nie nocowałem, lecz w majątku Annowil, gdzie najłatwiej było się 
ukryć.

Wiem, że Józef Koneczny przyjechał do Podbrzezia przed mordem w Glinciszkach. 
Wiem również, że został aresztowany i osadzony w areszcie gminnym, gdzie przebywał 
jakiś czas, najwyżej 3–4 dni2.

Daty nie pamiętam3. W tym dniu pracowałem wraz z innymi robotnikami rolnymi na 
polu w Annowilu. Nagle zobaczyliśmy, że pod las, usytuowany za majątkiem Annowil, 
zajechał oddział niemiecki i po zorganizowaniu ubezpieczenia (w kierunku lasu usta-
wiono karabiny maszynowe) zaczęto w określonym miejscu kopać. Razem z oddziałem 
niemieckim przybyły również jakieś osoby cywilne, których nie rozpoznałem.

Myśmy zbliżyli się do tej grupy na odległość około 150 m. Niemcy nas nie odganiali. 
Ja już uprzednio słyszałem, że mają być ekshumowane zwłoki pana Konecznego. Wi-
działem, jak jego zwłoki wyjęto. Był w jasnobrązowym ubraniu.

Niemcy nie odpędzali nas, bo z ich inicjatywy była prowadzona ekshumacja i oni 
ubezpieczali ekshumację ofiar pomordowanych w Glinciszkach przez szaulisów.

Po ekshumacji zwłoki Józefa Konecznego zostały zabrane i wywiezione w kierunku 
Glinciszek.

Na temat ekshumacji w Glinciszkach żadnych bliższych informacji nie mam.
Po akcji w Glinciszkach szaulisów wycofano, a na ich miejsce do Podbrzezia przybył 

oddział węgiersko-niemiecki z oficerami niemieckimi.
Odnośnie [do] hr. [Władysława] Komara wiem jedynie to, że prawdopodobnie miał 

interweniować w sprawie zwolnienia Józefa Konecznego i w Podbrzeziu, przed szkołą, 
gdzie stacjonował oddział szaulisów, został zastrzelony w momencie, gdy uciekał. [...]

Źródło: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 54–57, oryginał, mps.

2 W rzeczywistości został zastrzelony tego samego dnia, w którym został zatrzymany, czyli 20 VI 1944 r.
3 Opisywana ekshumacja miała miejsce 26 VI 1944 r.
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Nr 23

1995 luty 16, Koszalin – Protokół przesłuchania świadka Stanisława Sosnowskiego przez 
kpt. mgr. Janusza Koguta, prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kosza-
linie, delegowanego do OKBZpNP w Koszalinie

[...] W chwili wybuchu II wojny światowej mieszkałem wraz z rodzicami i dwojgiem 
rodzeństwa w Baranelach. [...] Do jesieni 1942 r. mieszkaliśmy w Baranelach, natomiast 
później wysiedleni zostaliśmy przez Litwinów i zmuszeni zostaliśmy do zamieszkania 
u kuzynostwa w Szlomiszkacha, miejscowości oddalonej od Baraneli o ok. 6 km. Przez 
cały ten okres miały miejsce różne zatargi między Litwinami i Polakami, ale żadne po-
ważniejsze zbrodnie na ludności polskiej nie miały jeszcze wówczas miejsca. Dopiero 
w 1944 r. na przełomie wiosny i lata, być może nastąpiło to w dniu 20 czerwca, ale 
ja daty nie pamiętam, Litwini dopuścili się potwornej zbrodni na ludności polskiej za-
mieszkałej w majątku Glinciszki. Moja rodzina w tym czasie wróciła już do Baraneli, 
gdyż Litwini pouciekali stamtąd, kiedy zintensyfikowali swoje działania partyzanci AK. 
Do domu wróciliśmy chyba miesiąc przed wspomnianym mordem. Majątek Glinciszki 
oddalony był o ok. 1 km od Baraneli. Był to majątek Jeleńskiego, a zatrudnionych w nim 
było ponad 30 pracowników; prostuję, pracowników tych było więcej, ale część z nich 
mieszkała w samym majątku, a część w budynku szkoły, oddalonym o ok. 1 km od 
samego majątku. Litwini zamordowali właśnie mieszkańców budynku szkolnego oraz 
krawca, jego czeladnika i dwóch uczniów1, mieszkających w pobliżu, jakiegoś żebraka 
i gospodarza przejeżdżającego przypadkowo w pobliżu miejsca zbrodni. Okoliczności 
tej zbrodni przedstawiają się następująco:

Dzień wcześniej do Glinciszek przyszedł dość silny oddział partyzantów AK2, którzy 
usadowili się w pobliżu wspomnianego przeze mnie budynku szkoły. Ja z nimi wpraw-
dzie nie rozmawiałem, ale widziałem ich, gdyż pracowałem w tym czasie na polu, od-
dalonym o ok. 1 km od Glinciszek. Później dowiedziałem się, że partyzanci ci chcieli 
zwabić w zasadzkę litewskich milicjantów3. Wysłali więc kogoś do posterunku milicji 
w Podbrzeziu z wiadomością, że na Glinciszki napadli bandyci (Litwini członków AK 
nie określali jako partyzantów, lecz bandytów). Jeszcze w nocy do Glinciszek przyjechał 
więc specjalny oddział litewskiego wojska (chyba w sile kilkuset osób) oraz milicjanci 
z posterunku w Podbrzeziu. Zajęli oni stanowiska w pobliżu Glinciszek, ale bali się 
wkroczyć do majątku z obawy przed zasadzką partyzantów. Rano wysłali więc na zwiad 
czterech milicjantów z Podbrzezia. Udali się oni do Glinciszek rowerami. Ja o tym fak-
cie dowiedziałem się później od mieszkańców majątku oraz od ludzi z Podbrzezia. Par-
tyzanci przywitali milicjantów ogniem i trzech z nich zabili, natomiast czwartemu udało 
się uciec. Ponieważ Litwini w dalszym ciągu bali się zbliżyć do szkoły, partyzanci po 
pewnym czasie wycofali się. Dopiero wówczas Litwini wkroczyli do majątku, tzn. zajęli 

a W oryginale Szlołmiszki.
1 W rzeczywistości zabito jednego ucznia krawieckiego, Antoniego Mieżańca.
2 Oddział z 5. Brygady AK.
3 Używane w powyższym tekście sformułowanie „milicjanci” i „milicja” należy rozumieć jako „policjanci” i „po-
licja”.
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budynek szkoły, w którym mieszkali pracownicy majątku. Zaczęli wówczas mordować 
wszystkich mieszkańców wspomnianego budynku, tj. zarówno mężczyzn, jak i kobiety 
i dzieci. Z wszystkich osób zamieszkałych w szkole ocalał jedynie Józef Bałendob, któ-
remu udało się uciec i ukryć w tartaku w majątku. Był on jedynie ranny w rękę. Pozostali 
wszyscy rozstrzelani zostali na niewielkim cmentarzyku położonym w pobliżu szkoły. 
Łącznie rozstrzelano tam 37 osób, tj. wszystkich mieszkańców budynku szkoły, krawca 
Józefa Klukowskiego, jego czeladnika Mieczysława Sobolewskiego, dwóch uczniów4, 
których nazwisk nie znam, nieznanego mi żebraka oraz mężczyznę o nazwisku Lon-
gin Zienkiewicz (był to gospodarz, który przypadkowo przejeżdżał w pobliżu miejsca 
zbrodni). Z osób zamieszkałych w budynku szkoły znałem jedynie żonę i trzy córki 
Józefa Bałendy (imion ich nie pamiętam) oraz żonę nauczyciela – Ludmiłę Koneczną 
i jej syna. Żadnych bliższych danych personalnych tych osób nie znam. W tym miejscu 
odczytano świadkowi nazwiska znajdujące się na załączonym do odezwy wykazie ofiar 
pomordowanych w Glinciszkach i Podbrzeziu, po czym świadek zeznaje:

Po odczytaniu mi tych nazwisk przypominam sobie, że Mackiewicz i Mieżaniec to 
byli właśnie uczniowie krawca Klukowskiego5. Pozostałych nazwisk nie znam.

Ja osobiście nie znam nazwisk Litwinów, którzy pomordowali wspomniane wyżej 
osoby ani też żadnych danych umożliwiających identyfikację morderców. Nie wiem, 
czy mordów dopuścili się jedynie żołnierze (byli to bodajże żołnierze z formacji o na-
zwie „plechawicziusi”6 lub podobnie brzmiącej) czy także milicjanci z Podbrzezia. Ja 
na miejscu zbrodni znalazłem się bowiem dopiero wówczas, gdy ludzie ci leżeli już 
pomordowani. Wprawdzie niektórzy z nich dawali jeszcze oznaki życia, ale żołnierze 
strzelali wówczas do nich seriami z karabinów maszynowych. Nie potrafię jednak opisać 
osób, które tak robiły, gdyż zaszokowany byłem całym tym zdarzeniem oraz obawiałem 
się sam tego, co Litwini mogą zrobić ze mną. W czasie, kiedy Litwini mordowali wspo-
mniane osoby, ja pracowałem na polu i słyszałem jedynie strzały. Dopiero w jakiś czas 
potem zobaczyłem, że przez naszą wieś idzie kilku litewskich żołnierzy. Jeden z nich, 
kiedy mnie zauważył, zaczął mnie wzywać do siebie. Ja nie chciałem zostawić samych 
koni, więc nie od razu go posłuchałem. Chciał on więc do mnie strzelać, ale wybiegła 
sąsiadka i zaczęła go prosić, aby tego nie robił. Kiedy do niego podszedłem, uderzył 
mnie więc jedynie dwa razy hełmem w plecy. Później zapytał mnie, gdzie mieszkam, 
a następnie dołączony zostałem do grupy ok. dziewięciu mężczyzn, których prowadzo-
no do Glinciszek. Nazwisk ich już nie pamiętam, ale z tego, co wiem, to z wyjątkiem 
Władysława Piotrowskiego, zam. obecnie w Glinciszkach, pozostali już nie żyją. Zabra-
no nas wszystkich na wspomniany już przeze mnie cmentarzyk w Glinciszkach, gdzie 
dano nam łopaty i kazano kopać dół. Kiedy zobaczyliśmy ciała pomordowanych osób, 
niektóre jeszcze ruszające się, to dosłownie struchleliśmy z przerażenia. Przypominam 
sobie, że jeden z mężczyzn, jeszcze chyba niezbyt ciężko ranny, uniósł się w pewnym 
momencie i podparł ręką, po czym poprosił o rozmowę z dowódcą, któremu chciał coś 

b W oryginale Bałenda. 
4 Właściwie jednego ucznia, Antoniego Mieżańca.
5 Informacja nieścisła. Władysław Mackiewicz nie był uczniem krawca Józefa Klukowskiego. Był nim natomiast 
wspomniany Antoni Mieżaniec.
6 W oryginale „Plechaviczisi”. Członkowie litewskiej formacji LVR na służbie niemieckiej, dowodzonej przez 
gen. Povilasa Plechavičiusa. W dniu popełnienia zbrodni w Glinciszkach formacja ta już od miesiąca nie istniała.
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ważnego powiedzieć. Któryś z żołnierzy poszedł więc po dowódcę. Wyszedł wtedy je-
den z krzaków jakiś rosły Litwin w rozchełstanym mundurze i strzelił temu mężczyźnie 
z pistoletu w głowę, zabijając go. Tym zabitym był właśnie krawiec Klukowski. Kie-
dy przyszedł dowódca, on już nie żył. Żołnierze pytali chyba dowódcę o to, co zrobić 
z nami. Doszli jednak do wniosku, że mogliśmy nie widzieć partyzantów, więc powie-
dzieli nam, że mamy jedynie sprzątnąć zwłoki i wracać do domu. Dowódcy wspomnia-
nego oddziału nie potrafię dokładnie opisać. Pamiętam jedynie, że miał on ok. 40 lat, był 
średniego wzrostu i miał ciemne włosy. Z tego, co wiem, był tam jeden naoczny świadek 
zbrodni – Władysław Klukowski, stryjeczny brat krawca Klukowskiego. Mieszkał on 
w tym czasie niedaleko Glinciszek. Litwini nie zastrzelili go, gdyż zaczął on do nich 
coś mówić po litewsku, więc darowali mu życie. Był to młody człowiek, liczący sobie 
wówczas ok. 24–25 lat. Nie wiem jednak, co się z nim później stało, czy jeszcze żyje 
i gdzie mieszka.

Po wykopaniu dołu i pochowaniu zwłok pomordowanych zostaliśmy zwolnieni do 
domu. Po ok. 10 dniach przyjechali do Glinciszek Niemcy wraz z grupą ok. 10 aresz-
towanych żołnierzy litewskich i przeprowadzili ekshumację pomordowanych7. Zwłoki 
zamordowanych umieszczone zostały w osobnych trumnach i pochowane na cmentarzu 
w Glinciszkach.

Wkrótce po opisanym wyżej mordzie dowiedziałem się od ludzi z Podbrzezia, że 
policjanci z tego miasteczka zamordowali w tym samym czasie nauczyciela Józefa Ko-
necznego oraz rządcę majątku w Glinciszkach, którzy wracali z Wilna w czasie, kiedy 
Litwini mordowali Polaków w Glinciszkach8. Nie pamiętam nazwiska rządcy, ale być 
może nazywał się on Komar. Podobno miał on być z pochodzenia Holendrem9. Nic mi 
natomiast nie jest wiadomo o tym, aby jeszcze ktoś zamordowany został wraz z Konecz-
nym i rządcą. Ja nie znam żadnych szczegółów tej zbrodni, a w szczególności nazwisk 
jej sprawców, okoliczności zabójstw ani też miejsca pochowania zwłok ww. osób. Nie 
brałem udziału w ich ekshumacji i nie wiem, gdzie ciała ich spoczywają.

Powiedziałem wszystko, co wiadome jest mi w sprawie mordu dokonanego w Glin-
ciszkach na Polakach. Żadnych innych szczegółów dotyczących tego zdarzenia nie pa-
miętam. Jeżeli chodzi o liczbę Polaków zamordowanych w Glinciszkach, to wydaje mi 
się, że było ich 37. Ja jednak nie liczyłem osobiście zwłok chowanych osób. Pamiętam 
jednak, że o takiej liczbie zamordowanych mówili później ludzie, a poza tym, będąc kie-
dyś u siostry, czytałem o tym w jakimś artykule, gdzie także taką podano liczbę. Oprócz 
wspomnianego już przeze mnie Władysława Klukowskiego nie znam innych świadków 
tej zbrodni.

To wszystko, co mogę zeznać w tej sprawie. [...]

Źródło: OKŚZpNP Gd, S1/04/Zn, t. 1, k. 178–182, oryginał, mps.

7 Ekshumacja i pochówek ofiar zbrodni w Glinciszkach odbyły się 26 VI 1944 r.
8 W rzeczywistości Władysław Komar i Józef Koneczny zostali zabici kilka godzin po zakończeniu mordu w Glin-
ciszkach i nie wracali wówczas z Wilna. 
9 Władysław Komar był Polakiem. Błędne przypuszczenie świadka wynika zapewne z faktu, że w majątku Glin-
ciszki zatrudniony był wówczas holenderski instruktor rolny.
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C. Dokumenty śledcze dotyczące zbrodni w Dubinkach i okolicy

Nr 24

1945 październik 17, Janiszki – Protokół przesłuchania Haliny Tomaszewskiej1 przez 
młodszego lejtnanta Czkindiserija, naczelnika oddziału śledczego święciańskiego UO 
NKWD LSRR

[...] Pytanie: Powiedzcie, czy znacie ob. Weryka Jana2, syna Kazimierzaa, i jakie 
utrzymujecie z nim stosunki?

Odpowiedź: Tak, znam ob. Weryka Jana, syna Kazimierza, on zam[ieszkuje] we 
w[si] Dzidziełówka, gminy janiskiej. Znam go jeszcze sprzed ustanowienia władzy ra-
dzieckiej na Litwie, nie ma pomiędzy nami ani pokrewieństwa, ani wrogości.

Pytanie: Powiedzcie, czym on się zajmował w okresie okupacji niemieckiej.
Odpowiedź: Weryk Jan w okresie okupacji niemieckiej pracował jako kierownik 

punktu skupu mleka we w[si] Dzidziełówka3.
Pytanie: Powiedzcie, jaki był jego udział w zbrojnych oddziałach białolitewskich 

w l[atach] 1943–44.
Odpowiedź: Weryk Jan nie należał do zbrojnych grup białolitwinów, ani razu nie 

widziałam, aby Weryk Jan chodził z bronią razem z białolitewskim oddziałem zbroj-
nym. Co prawda, jednego razu przyszedł do nas z bronią (z karabinem). Było to tak: 
w okresie niemieckiej okupacji, w roku 1943 lub 1944, w naszym domu było wese-
le4, chrzciliśmy moją córkę Zosię. Na weselu było około 10 osób. Wieczorem, około 
godziny dziewiątej, przyszedł do nas do domu syn Weryka Jana – Weryk Kazimierz5. 
On, Weryk Kazimierz, wchodził w skład zbrojnej grupy białolitwinów. Gdy przyszedł 
do domu, zaprosiliśmy go do stołu i on usiadł. Potem obecni tam goście zaczęli śpie-
wać pieśni w języku polskim, wówczas on, Weryk Kazimierz, wyszedł w korytarzu 
z drugim bandytą Łukaszewiczem Mamertem6 i powiedział Mamertowi: „Rozpędzę 
bal, dlaczego śpiewają pieśni w języku polskim?”. Łukaszewicz Mamert powiedział 
mu: „Pójdziemy po swoich towarzyszy, bo my dwaj niczego nie zdziałamy” i poszli7. 

a W oryginale tu i dalej Werik Iwan Kazimirowicz.
1 Halina Tomaszewska, ur. 1919, Polka, zamieszkała we wsi Kumańce, gm. Janiszki.
2 Jan Weryk (Jonas Verikas), s. Kazimierza, ur. 1882. Rolnik narodowości polskiej, zamieszkały we wsi Dzidzie-
łówka, gm. Janiszki. Aresztowany przez NKWD 23 VIII 1945 r. i wywieziony do łagru w obwodzie archangielskim. 
Zwolniony w listopadzie 1946 r. Ojciec Kazimierza, zastrzelonego 22 VI 1944 r. w ramach akcji odwetowej 5. Bry-
gady AK.
3 W rzeczywistości posadę tę zajmował jego syn Kazimierz Weryk.
4 W tym przypadku chodzi o chrzciny.
5 W oryginale tu i dalej: Werik Kazimir. Kazimierz Weryk (Kazys Verikas), s. Jana, ur. 1924. Zastrzelony 22 VI 
1944 r. koło Ornian w ramach akcji odwetowej 5. Brygady AK.
6 Mamert Łukaszewicz, mieszkaniec wsi Troniszki, członek litewskiego oddziału partyzanckiego w Janiszkach.
7 Według zeznań innych uczestników uroczystości, Kazimierz Weryk, awanturując się, wyciągnął przyniesiony 
przez siebie pistolet, który został mu siłą odebrany (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka, Pro-
tokół przesłuchania świadka Bronisława Pokietura, 5 VII 1946 r., k. 39–39v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka 
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Za pół godziny przyszła grupa uzbrojonych białolitwinów: Juzenas Michał8, Łukaszewicz 
Mamert, Weryk Kazimierz, Pakalnis Józef9, Ruzgas10. Przyszedłszy do domu, oddali jeden 
strzał i lampa zgasła. Dom został otoczony i zaczęli szukać mojego brata Godlewskiego An-
toniegob, Tomaszewskiego Aleksandra – mojego wuja11 i chcieli [ich] zabić, ale oni zdążyli 
uciec. A potem wyszli na ulicę. Ja ponownie zapaliłam światło. W tym momencie przyszedł 
z bronią w rękach Weryk Jan – ojciec Kazimierza. Dokładnie nie pamiętam, co on mówił, 
ale też przeklinał i szukał mojego brata, tak jak i pozostali. Potem wszyscy ci „partyzanci” 
usiedli za stołem i zaczęli pić wódkę. Wypili wódkę i poszli. Przed wyjściem powiedzieli mi, 
żeby mój mąż Tomaszewski Aleksander przyszedł do nich, do domu Weryka Jana o godz. 9 
rano i prosił o przebaczenie, żeby mu oni wybaczyli. Mój mąż rano poszedł do nich i Weryk 
Kazimierz powiedział mu, aby więcej balów nie urządzał i Polaków na bale nie zapraszał.

Potem Weryk Jan powiedział mi: „Ty się na mnie nie złość. Ja karabin synowi odebrałem, 
żeby on nikogo nim nie zabił, i ja nic przeciwko wam nie mam”. Więcej ani razu Weryka Jana 
z bronią nie widziałam.

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-7036, Sprawa karna Jana Weryka, k. 16–16v, oryginał, rkps 
(tłumaczenie własne autora z języka rosyjskiego).

Sylwestra Giedrojcia, 10 VIII 1946 r., k. 47–47v; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Tamašauskasa, 
10 VIII 1946 r., k. 49–49v).
b W oryginale Antona.
8 Mykolas Juzėnas, s. Kostasa, ur. 1886. Litewski osadnik wojskowy z Gorszwian, szaulis, członek litewskiego 
oddziału powstańczego w Janiszkach latem 1941 r., uczestnik masowych mordów na miejscowej ludności żydow-
skiej. Jego żona Ona i córka Janina zostały zabite 23 VI 1944 r. w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK.
9 W oryginale: Pakalnis Józow. Juozas Pakalnis, s. Dovidasa, ur. 1897. Litewski osadnik wojskowy z Gorszwian. 
Członek litewskiego oddziału powstańczego w Janiszkach latem 1941 r., uczestnik masowych mordów na miejsco-
wych Żydach. Jego żona Teofilė i syn Pijus zostali zabici 23 VI 1944 r. w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK.
10 W najściu na dom Tomaszewskich w Kumańcach brali udział także inni miejscowi szaulisi i powstańcy litewscy 
z 1941 r., m.in. Jonas Bimbiras i jego syn oraz Juozas Čibiras.
11 Prawdopodobnie chodzi o Aleksandra Tomaszewskiego, który był mężem, a nie wujem Haliny Tomaszewskiej.
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Nr 25

1945 styczeń 24, Wiłkomierz – Protokół przesłuchania Stasysa Gylisa1 przez Lenskisa, 
śledczego wiłkomierskiego UO NKGB LSRR

[...] 
Pytanie: Czy przyznajecie się do przedstawionego wam oskarżenia z art. 58-1 pkt „A” 

kk RFSRR2 z 24 stycznia 1945 roku?
Odpowiedź: Do przedstawionego mi oskarżenia z art. 58-1 pkt „A” kk RFSRR 

z 24 stycznia 1945 roku przyznaję się częściowo, a mianowicie do tego, że rzeczywiście 
w 1943 roku ochotniczo wstąpiłem na służbę do niemieckiej policji. Będąc na służbie 
w niemieckiej policji w miasteczku Giedrojcie, ochraniałem miasteczko przed napaścią 
polskich partyzantów, a także konwojowałem sowieckich aktywistów do więzienia i od-
dawałem ich w ręce władz niemieckich. Oprócz tego w 1943 roku, w miesiącu grudniu, 
zatrzymałem dwóch czerwonoarmistów, zbiegłych z niewoli niemieckiej, przy tym je-
den z nich rzucił się do ucieczki. Do uciekającego czerwonoarmisty wystrzeliłem, ale 
temu ostatniemu udało się ukryć w lesie. Drugiego czerwonoarmistę konwojowałem 
do więzienia i przekazałem go w ręce niemieckich władz. Zamieszkując w miasteczku 
Giedrojcie, rzeczywiście z polecenia gestapo zbierałem wiadomości na temat aktywisty 
sowieckiego Staškevičiusa3, który został aresztowany i wywieziony do Niemiec.

Pytanie: Czy sytuacja materialna zmusiła was do wstąpienia na służbę w policji nie-
mieckiej?

Odpowiedź: Nie, materialnie byłem dość dobrze sytuowany, miałem 18 ha ziemi, 
dom, szopę, cztery krowy, konia, pięć świń itd., a więc sytuacja materialna nie zmuszała 
mnie do wstąpienia na służbę w policji niemieckiej. [...]

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-16853, Sprawa karna Stasysa Gylisa, k. 13–13v, oryginał, rkps 
(tłumaczenie własne autora z języka rosyjskiego).

1 Stasys Gylis, s. Antanasa, ur. 1896. Litewski osadnik wojskowy w Dubinkach, w latach 1943–1944 funkcjona-
riusz policji litewskiej na służbie niemieckiej. Jego żona i pięcioro dzieci zostali zabici w Dubinkach, w czasie ak-
cji odwetowej przeprowadzonej 23 VI 1944 r. przez 5. Brygadę AK. Aresztowany przez NKGB w styczniu 1945 r. 
i 18 III 1945 r. skazany na 17 lat łagrów. 
2 Przestępstwem z art. 58-1a kk RFSRR była zdrada ojczyzny.
3 W oryginale: Staszkiewiczius. Juozas Staškevičius (Józef Staszkiewicz), ur. 1895. Obywatel litewski narodowo-
ści polskiej, rolnik zamieszkały w Raznotołkach k. Dubinek. Aresztowany w 1944 r. przez niemieckie władze oku-
pacyjne jako sowiecki aktywista, zbiegł w trakcie wywózki do Niemiec. 
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Nr 26

1949 październik 4, Święciany – Protokół przesłuchania oskarżonego Juozasa Pakalnisa1 
przez lejtnanta Fiedotowskicha, starszego śledczego święciańskiego UO MGB LSRR

[...] Zostało wam postawione pytanie: dlaczego od czerwca 1944 r. przestaliście 
mieszkać we wsi Gorszwiany, gminy janiskiej? Kontynuujcie swoje zeznania.

Odpowiedź: Jak już powiedziałem w śledztwie, od 26–27 czerwca 1941 r. uczestni-
czyłem w janiskim białopowstańczym oddziale zbrojnym, w składzie którego brałem 
osobisty udział w masowych egzekucjach obywateli sowieckich i w innych ciężkich 
przestępstwach przeciwko narodowi sowieckiemu, wskutek czego ludność była ze mnie 
bardzo niezadowolona i zamierzała się ze mną rozprawić. Na przykład już na dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem wycofywania się wojsk niemieckich z Litewskiej SRR szukali 
mnie sowieccy i polscy partyzanci i zamierzali mnie, jako białopowstańca, zabić, ale 
ponieważ nie było mnie w domu, Polacy zastrzelili moją żonę Pakalnienė Teofilę i syna 
w wieku lat 15, który nazywał się Pakalnis Pijus.

Zrozumiałem także, że dni przebywania niemieckich okupantów na Litwie są już 
policzone, a wraz z przyjściem Armii Sowieckiej naród sowiecki pociągnie mnie do 
odpowiedzialności za wszystkie popełnione przeze mnie przestępstwa. Wszystkie te 
przyczyny zmusiły mnie do ucieczki z terenu powiatu święciańskiego i ukrywania się 
w powiecie uciańskim pod nazwiskiem Šinkūnasa Juozasa s. Grasili2.

Pytanie: Przy aresztowaniu został wam odebrany paszport na nazwisko Šinkūnasa 
Juozasa s. Grasili nr 1284 z przyklejoną na nim waszą fotografią – czy to wasz doku-
ment?

Odpowiedź: Tak, paszport nr 1284 na nazwisko Šinkūnasa Juozasa s. Grasili, który 
mi odebrano, należał do mnie, naklejona na nim fotografia jest moja.

Pytanie: Gdzie i w jaki sposób zdobyliście ten paszport?
Odpowiedź: Paszport na nazwisko Šinkūnasa Juozasa s. Dovidasaa otrzymałem 

w trakcie powszechnej paszportyzacji ludności Litewskiej SRR w styczniu 1946 r., 
w uciańskim UO MWD Litewskiej SRR, na podstawie zaświadczenia, otrzymanego 
przeze mnie w drodze zamiany z uciańskiego wołispołkomu3, na nazwisko Šinkūnasa 
Juozasa syna Grasili.

Pytanie: Zeznaliście, że na uzbrojeniu mieliście karabin, otrzymany przez was od 
Piliponisa4, u którego białopowstańcy zaopatrywali się w broń.

a W oryginale Dowydasa.
1 Juozas Pakalnis, s. Dovidasa, ur. 1897. Litewski osadnik wojskowy z Gorszwian. Członek litewskiego oddziału 
powstańczego w Janiszkach latem 1941 r., uczestnik masowych mordów na miejscowych Żydach. Jego żona Teofilė 
i syn Pijus zostali zabici 23 VI 1944 r. w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK.
2 W oryginale tu i dalej: Szinkunas Iozas s. Grasili. Juozas Pakalnis posługiwał się wówczas panieńskim nazwi-
skiem swojej matki Grasili (Grasildy) Šinkūnaitė. Zbiegiem okoliczności, nazwisko Juozasa Šinkūnasa nosił także, 
pochodzący z pow. uciańskiego, jeden z szaulisów z gminy Janiszki, zabity 1 VII 1944 r. w trakcie akcji odwetowej 
2. Zgrupowania AK. 
3 Wołostnoj ispołnitelnyj komitet (ros.) – gminny komitet wykonawczy.
4 Alfonsas Piliponis, dowódca litewskiego oddziału powstańczego zorganizowanego w Janiszkach w końcu czerw-
ca 1941 r. Zginął w wypadku z bronią 13 VII 1941 r.
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Odpowiedź: Piliponis po wstąpieniu przeze mnie do białopowstańczego oddziału 
wydał mi rosyjski karabin trzyliniowy5, a po tygodniu wydał rewolwer systemu Nagant. 
Wspomniana broń została odebrana sowieckim żołnierzom przekazanym, po zatrzyma-
niu przez białopowstańców, niemieckim władzom wojskowym.

Pytanie: Podajcie konkretnie, kiedy i jakich czynów przestępczych dokonaliście 
w czasie waszego uczestnictwa w białopowstańczym oddziale zbrojnym.

Odpowiedź: Dokładnie, z powodu upływu czasu, nie pamiętam; w początku lipca 
1941 r., kiedy nie było jeszcze Niemców w miast[eczku] Janiszki, przyjechał tu ze swo-
jego majątku obszarnik – herszt bandy białopowstańców Petronis Algirdas6, z którym 
było około dwudziestu ludzi, uzbrojonych białopowstańców. Tenże, wspólnie z przy-
wódcą bandy Piliponisem7, zebrał wszystkich białopowstańców – janiskich oraz tych, 
którzy przyjechali z Petronisem – w lokalu policji, i tam Petronis wszystkim białopo-
wstańcom rozkazał okrążyć miasteczko Janiszki, a całą ludność żydowską zamieszkałą 
we wspomnianym miasteczku wygnać ze swoich domów do jednej z szop miasteczka. 
Gdy cała ludność żydowska została zebrana, łącznie ok. 140 ludzi, to Petronis Algirdas 
wszystkich dorosłych mężczyzn – Żydów rozkazał wyprowadzić z szopy. Potem ich 
obszukał, zabrał znalezione przy przeszukaniu pieniądze i kosztowności, rozkazał męż-
czyzn konwojować 200–300 metrów za miast[eczko] Janiszki (na miejsce egzekucji – 
o czym nam, białopowstańcom, nie było jeszcze wiadomo), nad jezioro.

Po dokonwojowaniu ich na miejsce egzekucji Petronis rozkazał wszystkim białopo-
wstańcom rozejść się na wyznaczone im miejsca, a sam [w odległości] 15 m od dokonwo-
jowanych ustawił ręczny karabin maszynowy i rozkazał wszystkim uczestniczącym bia-
łopowstańcom na jego komendę strzelać do wskazanych obywateli. Po tym, jak Petronis 
z karabinu maszynowego, a białopowstańcy z karabinów rozpoczęli rozstrzeliwanie, w któ-
rego wyniku około dziesięciu ludzi zostało rannych, to białopowstańcy z rozkazu Petronisa 
dobili ich potem z karabinów. Dokonawszy egzekucji Żydów – mężczyzn w opisany przeze 
mnie sposób, Petronis i wszyscy białopowstańcy w taki sam sposób wyprowadzili tego dnia 
w drugą stronę miasteczka Janiszki, za kościół nad jezioro, pozostałych, kobiety i dzieci; 
wszystkich rozstrzelali. Takim sposobem białopowstańcy pod dowództwem herszta bandy 
Petronisa i Piliponisa tego dnia rozstrzelali wszystkich aresztowanych przez nich około 
140 ludzi, obywateli narodowości żydowskiej, mieszkających w miast[eczku] Janiszki.

Pytanie: Jaki był wasz osobisty udział, jako białopowstańca, w tych egzekucjach?
Odpowiedź: Ja osobiście wraz z białopowstańcem Bimbirasem Jonasem8, byłym 

mieszkańcem ze wsi Kumańce, gminy janiskiej, wypełniając wówczas rozkaz Petronisa, 
aresztowaliśmy dwoje obywateli narodowości żydowskiej, rodzinę przyjezdnego kowa-
la – męża i żonę – nazwiska ich nie znam – i po doprowadzeniu powyższych do szopy, 
oni zostali z niej wyprowadzeni i również przez białopowstańców rozstrzelani, tak jak 
i wszyscy aresztowani Żydzi.

5 Linia – dawna rosyjska miara długości, równa jednej dziesiątej cala. Trzy linie odpowiadały kalibrowi 7,62 mm, 
jaki miał karabin Mosina.
6 Algirdas Petronis (1916–1958), policjant litewski, dowódca litewskiego oddziału powstańczego latem 1941 r. 
Stracony przez władze sowieckie za zbrodnie popełnione w czasie wojny.
7 Informacja nieprawdziwa. Alfonsas Piliponis wówczas już nie żył, a dowództwo nad janiskim oddziałem po-
wstańczym w czasie rozstrzeliwania miejscowych Żydów sprawował Pranas Grigolevičius.
8 Jonas Bimbiras, były litewski policjant graniczny, mieszkaniec wsi Kumańce.
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Ja osobiście wraz z innymi białopowstańcami w miasteczku Janiszki brałem udział 
w konwojowaniu ludności żydowskiej do miejsca ich przetrzymywania pod strażą – do 
szopy, a później na miejsce egzekucji – nad jezioro 200–300 metrów za miasteczkiem 
Janiszki i w czasie masowego rozstrzelania wspomnianych przez białopowstańców ja 
także kierowałem ogień w stronę grupy rozstrzeliwanych, których było ustawionych 
koło siebie około sześćdziesięciu osób.

Pytanie: Sami osobiście ile osób rozstrzelaliście w trakcie masowej egzekucji doko-
nanej przez białopowstańców w miast[eczku] Janiszki?

Odpowiedź: Oprócz Petronisa i in. białopowstańców strzałami z karabinu zabiłem 
w masie rozstrzeliwanych około sześciu–siedmiu osób, jako że na rozstrzeliwanych zu-
żyłem łódkę – pięć naboi, strzelanie było bardzo skuteczne, ponieważ rozstrzeliwani 
stali w jednej grupie 60 osób, w kilku szeregach, tak więc jedną kulą zabijało się przy 
tym nie jedną, lecz kilka osób, stąd przypuszczam, że rozstrzelałem sześciu–siedmiu 
ludzi, a może i więcej, trudno powiedzieć.

Ponadto, pozostając z Bimbirasem Jonasem by pilnować [zwłok] rozstrzelanych, do-
strzeliłem tam dwóch ciężko ranionych przez białopowstańców, aby skrócić ich cierpienia.

Pytanie: Braliście udział tego dnia w rozstrzeliwaniu obywateli sowieckich z drugiej 
partii, w której były kobiety i dzieci?

Odpowiedź: W rozstrzeliwaniu drugiej partii – kobiet i dzieci – które odbyło się za 
kościołem, z drugiej strony miast[eczka] Janiszki, na brzegu jeziora, ja osobiście i Bim-
biras Jonas nie uczestniczyliśmy, jako że zostaliśmy przez Petronisa pozostawieni, aby 
dobić rannych z pierwszej partii rozstrzelanych i później pilnować zwłok tych obywa-
teli, wobec czego w rozstrzelaniu kobiet nie przyszło nam uczestniczyć.

Pytanie: Organom śledczym wiadome jest, że w rozstrzeliwaniu kobiet również bra-
liście udział. Powiedzcie prawdę.

Odpowiedź: W masowej egzekucji drugiej partii rozstrzeliwanych obywateli, w któ-
rej były kobiety i dzieci, ja nie uczestniczyłem; tak jak już wcześniej wyjaśniłem, zosta-
łem, aby pilnować ciał zabitych z pierwszej partii.

Co prawda, rozstrzelałem trzy kobiety, ale dokonałem tego nie podczas masowych 
egzekucji, lecz oddzielnie.

Pytanie: Wymieńcie rozstrzelane przez was trzy kobiety i powiedzcie, kiedy i jak je 
rozstrzelaliście.

Odpowiedź: Kiedy w miast[eczku] Janiszki została rozstrzelana przez białopowstań-
ców cała ludność [żydowska], tego dnia herszt bandy Petronis Algirdas w miast[eczku] 
Janiszki zauważył pozostałą wśród żywych jedną ślepą staruszkę narodowości żydowskiej 
– Błuszyńską Chawę i osobiście rozkazał mi on wziąć wóz i wywieźć wymienioną na 
miejsce, gdzie zostały rozstrzelane kobiety i dzieci z drugiej partii, i tam ją zastrzelić. Ja ten 
rozkaz wykonałem ściśle, staruszkę Błuszyńską wywiozłem i sam osobiście zastrzeliłem.

Ponadto mnie oraz Juzėnasowi Povilasowi9 Piliponis rozkazał udać się do wsi Podel-
dika10, gminy janiskiej, i aresztować pracującą tam za czasów władzy sowieckiej w woł-

9 Povilas Juzėnas, s. Mykolasa, ur. 1921, litewski osadnik wojskowy z Gorszwian. Członek litewskiego oddziału 
powstańczego w Janiszkach latem 1941 r. 23 VI 1944 r. jego matka Ona i siostra Janina zostały zabite w trakcie ak-
cji odwetowej 5. Brygady AK. Uczestnik litewskiej partyzantki antysowieckiej od 1944 r., zabity w 1945 r.
10 Miejscowość niezidentyfikowana, być może chodzi o wieś Podubinka.
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ispołkomie w charakterze technika Rosjankę o imieniu Akulina. (Tę ostatnią) Akulinę 
my z Juzėnasem Povilasem zatrzymaliśmy o 3 km od miast[eczka] Janiszki, jadącą do 
domu z nieznanym mi chłopcem, na wozie. Akulinę zabraliśmy z wozu i zaczęliśmy 
ją konwojować do miast[eczka] Janiszki. W czasie konwojowania drogą przez krzaki 
Akulina próbowała nam uciec do lasu, ale została przez nas zabita z karabinu. Juzėnas 
Povilas, jako starszy [funkcją] – dowódca pododdziału białopowstańców – rozkazał mi 
pójść do najbliższej wsi Stebuliszki i zmusić gospodarzy, aby ją zakopali, tak też zrobi-
łem: przyprowadziłem ze wspomnianej wsi z łopatami dwie dziewczyny w to miejsce, 
gdzie została zastrzelona Akulina, i zmusiłem je, by ją pochowały.

Brałem także udział w rozstrzelaniu jeszcze jednej dziewczyny – Żydówki, ale to 
było już jesienią 1941 r. i nie w miast[eczku] Janiszki, lecz w m. Nowe Święciany.

Pytanie: Gdzie i jak rozstrzelaliście dziewczynę – Żydówkę?
Odpowiedź: W sierpniu 1941 r. janiski białopowstańczy oddział zbrojny – w związku 

z tym, że egzekucje w gminie zakończyły się i funkcje represyjne przejęła policja nie-
miecka – ten ostatni [oddział] został rozbrojony i białopowstańcy zostali rozpuszczeni 
do domów. Ja także przebywałem w domu. I pewnego razu, w początku października 
1941 r., zostałem wezwany razem z innymi białopowstańcami z tego oddziału Piliponisa 
do janiskiego punktu policji niemieckiej, w tej liczbie, wraz ze mną, na policji pojawili 
się białopowstańcy, zam. w gminy janiskiej:

 1. Parapienas ze wsi Karolinów bw Polsceb

 2. Šikavičius12 ze wsi Żowgiady baresztowanyb

 3. Juzėnas Mikolas13

 4. jego syn Povilas14 ze wsi Gorszwiany
 5. Żejnczkauskas ze wsi Sziłejkiszki (zabity)15

 6. Bimbiras Jonas 
 7. i jego syn, imienia nie znam, ze wsi Kumańce
 8. Baltodonis16 z chutoru Janiszki
 9. Brażunas ze wsi Stebuliszki
10. Drunga Fortunatas17 oraz
11. ja – mieszkaniec wsi Gorszwiany – Pakalnis18

W janiskim punkcie policji wszystkich wymienionych przeze mnie białopowstańców, 
w tej liczbie i mnie, uzbrojono w karabiny i naczelnik wspomnianego punktu policji 

b-b Dopisek odręczny.
12 W oryginale: Szikawiczus. Bronius Šikavičius, s. Jurgisa, ur. 1913, ze wsi Żowgiady. Członek litewskiego od-
działu powstańczego w Janiszkach latem 1941 r. Ciężko ranny w walce z polskimi partyzantami w Janiszkach 15 IV 
1944 r. Aresztowany przez sowieckie organy bezpieczeństwa po 1944 r. 
13 Mykolas Juzėnas, litewski osadnik wojskowy z Gorszwian.
14 Povilas Juzėnas, s. Mykolasa, ur. 1921, z osady Gorszwiany. Poległ w szeregach litewskiej partyzantki anty- 
sowieckiej w 1945 r.
15 Zdzisław Zajączkowski z folwarku Szerejkiszki, zabity 15 IV 1944 r. w Janiszkach przez polskich partyzantów.
16 Pranas Baltaduonis, ur. 1897, były funkcjonariusz litewskiej policji granicznej. Latem 1941 r. Członek litewskie-
go oddziału powstańczego w Janiszkach, a od 1944 r. uczestnik litewskiej partyzantki antysowieckiej.
17 Fortunatas Drunga, s. Anuprasa, ur. 1908 w m. Wiżuny, pow. uciański. Członek litewskiego oddziału powstań-
czego w Janiszkach, w którego szeregach m.in. brał udział w 1941 r. w masowych mordach na Żydach w Janisz-
kach oraz na poligonie koło Nowych Święcian. Aresztowany przez MGB LSRR w sierpniu 1948 r. i wyrokiem 
z 21 II 1949 r. skazany na 25 lat łagrów.
18 Juozas Pakalnis.
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niemieckiej rozkazał nam jechać w towarzystwie trzech nieznanych mi policjantów do 
m. Podbrodzie, powiatu święciańskiego, i stawić się tam do dyspozycji policji niemie-
ckiej. Wieczorem tegoż dnia, wraz z wymienionymi osobami stawiłem się w podbrodz-
kim punkcie policji niemieckiej, gdzie przenocowaliśmy, a na drugi dzień wszyscy 
przybyli ze mną białopowstańcy i policjanci, a także siedmiu policjantów z podbrodz-
kiego punktu policji niemieckiej pod dowództwem naczelnika tego punktu Rasauskasa – 
imienia nie znam – zabraliśmy przygotowane i stojące przy policji około pięćdziesięciu 
podwód. Na te podwody częściowo załadowaliśmy, a częściowo pieszo eskortowaliśmy 
– zabraną przez nas z podbrodzkiego getta (żydowskiej synagogi) miejscową ludność 
żydowską, około 250 osób, i odkonwojowaliśmy na nowoświęciański poligon, na miej-
sce masowych egzekucji.

Mnie i wszystkich pozostałych białopowstańców i policjantów, konwojujących ze 
mną na nowoświęciański poligon podbrodzkich obywateli, zatrzymano około tygodnia 
na poligonie, na czas egzekucji obywateli sowieckich, w celu wykorzystania nas pod-
czas egzekucji jako sprawujących dozór i dokonujących rozstrzeliwań.

Sprawując na nowoświęciańskim poligonie dozór nad obywatelami sowieckimi, 
których rozstrzeliwali niemieccy egzekutorzy, pewnego razu wraz z janiskim białopo-
wstańcem Czibirasem19 – imienia nie znam, ze wsi Kumańce, o którym zapomniałem 
powiedzieć, że on także był razem ze mną skierowany na poligon – uczestniczyliśmy 
w patrolu w rejonie poligonu i miasta Nowe Święciany, w celu dokonywania zatrzymań 
zbiegłych z rozstrzeliwania obywateli. I zaszliśmy z Czibirasem do mojego krewnego ze 
strony żony, do Brazauskasa Antanasa.

W czasie pobytu w domu tego ostatniego – było to późnym wieczorem – do drzwi 
domu zastukała pewna dziewczyna i prosiła, żeby ją wpuścić do domu. Jeden z daugie-
liskich białopowstańców spytał, kto prosi o otworzenie. Ona odpowiedziała, że jest Ży-
dówką zbiegłą z poligonu i że chce się ukryć, wówczas ja i Czibiras wzięliśmy karabiny 
i, otworzywszy drzwi domu, od razu tę ostatnią kilkoma strzałami zabiliśmy, ale który 
z nas dwóch zabił dziewczynę, tego powiedzieć nie mogę, jako że strzelaliśmy obaj na-
raz. Więcej nikogo z obywateli nie zabijałem.

Pytanie: Organom śledczym wiadome jest, że braliście udział w czasie masowych 
egzekucji na poligonie, podajcie rzeczowo prawdziwe zeznania.

Odpowiedź: Ja mówię o sobie prawdę: tak, na poligonie przebywałem jeden tydzień 
w październiku 1941 roku, w czasie masowych egzekucji obywateli sowieckich, ale sam 
w rozstrzeliwaniu nie brałem udziału. Byłem wykorzystany przez Niemców w celach 
konwojowania i dozorowania obywateli przy grobach w trakcie rozstrzeliwania tych 
ostatnich. [...]

Źródło: LYA, F. K-1, Ap. 58, B. 44607/3, Sprawa karna Algirdasa Petronisa, k. 116–120, kopia, mps 
(tłumaczenie własne autora z języka rosyjskiego).

19 Juozas Čibiras ze wsi Kumańce, członek litewskiego oddziału powstańczego w Janiszkach latem 1941 r.
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Nr 27

1992 wrzesień 19 – Doniesienie Vladasa Trimonisa1 do Prokuratury Generalnej Repub-
liki Litewskiej o zabójstwach dokonanych 23 czerwca 1944 r. przez polskich partyzantów 
na terenie gminy Malaty, w tym na członkach rodziny Trimonisów w Zajeziorcach

Prosiłbym Prokuratora Generalnego o wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej morderców mojej żony Bronė Trimonienė-Žvinytė (ur. 1922 r.) i córki Laimutė 
(ur. lipiec 1943). Od 1941 roku pracowałem jako kierownik szkoły podstawowej w Zaje-
ziorcach w gminie Malaty, powiat uciański (obecnie rejon Malaty). Na początku 1944 r. 
w okolicach, które się spolonizowały, zaczęli szaleć polscy bandyci. W lutym 1944 r. taka 
banda wpadła też do nas, obrabowała i zanocowała w szkole w Zajeziorcach, ale rankiem 
została ostrzelana i pośpiesznie się wycofała w kierunku Inturek.

Rankiem dnia 23 czerwca 1944 r. banda Polaków wymordowała rodzinę Vinclovasów2 
we wsi Vymančiai, rodzinę Dzimidasów we wsi Reputany, wuja Barzdę3 w chutorze Kirdejki 
i innych. Te miejscowości znajdowały się mniej więcej w odległości 4 km od naszej szkoły.

W porze obiadu z targu w Malatach wrócił mój sąsiad Kazys Pranskūnas i opowie-
dział o uczynkach Polaków. W trakcie rozmowy od strony majątku Pogołonie pojawiło 
się szesnastu jeźdźców i furmanka. Pobiegłem do szkoły i zawiadomiłem żonę. Z żoną 
i jedenastomiesięcznym dzieciątkiem uciekliśmy ze szkoły. Ja położyłem się w życie, 
a żona z córeczką uciekły do szkolnego stróża Janė Ryliškytė. Polscy jeźdźcy dogonili 
żonę z dzieckiem i popędzili do szkoły. Zauważywszy mój ślad w życie, zaczęli wołać 
towarzyszy. Wtedy rzuciłem się do ucieczki do lasu Monotony, znajdującego się w od-
ległości kilometra. Gonili mnie, strzelając, ale w bagnie konie grzęzły i dogonić nie mo-
gli. Zanim oni objechali bagno, ja byłem już pod lasem. Zeskoczywszy z koni, jeszcze 
strzelili, ale ja w porę upadłem i wpełzłem do lasu. Do lasu oni nie weszli. W drodze 
powrotnej chwalili się ludziom z Zajeziorców, że mnie zastrzelili.

Z lasu przyszedłem do swojej rodzinnej miejscowości (wieś Łowmiańce) i powia-
domiłem policję w Malatach. Po paru godzinach przyjechał mój ojciec i zawiadomił, że 
żona i córeczka zostały zamordowane.

Żonę z córką zastrzelili na szkolnym korytarzu. Strzelono widocznie z tyłu, kula wy-
szła niedaleko od oka. Córeczkę żona trzymała na rękach. Jak ją zamordowali, nie jest 
jasne, tylko połowa głowy była zniesiona i ściana opryskana mózgiem.

Z Poniewieża przybył batalion Niemców i nie pozwolił pochować ciał, dopóki nie obej-
rzą. Dopiero następnego dnia policja pozwoliła pochować. Pochowaliśmy w Malatach.

Te wydarzenia mogą poświadczyć wszyscy starsi wiekiem mieszkańcy wsi Zajeziorce.

Źródło: Armija krajova Lietuvoje, Vilnius–Kaunas 1995, s. 75–76 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Jan Marczyk).

1 Vladas Trimonis, s. Anuprasa, ur. 1920.
2 W dokumentach metrykalnych nazwisko rodziny figuruje w postaci: Vinslovas, w takiej też formie użyte zosta-
ło w niniejszym opracowaniu. 
3 Według aktu zgonu, Adomas Barzda został zabity we wsi Vymančiai.
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D. Relacje i wspomnienia dotyczące akcji odwetowej 5. Brygady AK

Nr 28

Wspomnienia Stasysa Lisauskasa dotyczące zabójstw w miasteczku Dubinki 23 czerwca 
1944 r.

[...] Po raz drugi z oddziałami AK zetknąłem się dnia 24 czerwca 1944 r. Od wspo-
mnianych marcowych wydarzeń nie mieszkałem w szkole1. 23 czerwca przywiozłem 
z Wiłkomierza z inspekcji szkół świadectwa ukończenia nauki i chciałem je rozdać 
uczniom z Dubinek2. Niestety, tego dnia nie wszystkie dzieci przyszły, dlatego posta-
nowiłem przenocować i następnego dnia rozdać pozostałym. Nocowałem u zastępcy 
leśniczego, tak zwanego strażnika Rinkevičiusa (Litwin pochodzący spod Malat), który 
z rodziną mieszkał u niezamężnej Polki, krawcowej Viktutė. Mieszkałem w warsztacie 
krawieckim. Wczesnym rankiem – dzień był mglisty – usłyszałem uderzenia. Spojrzaw-
szy przez okno, zobaczyłem żołnierza z orzełkiem na czapce. Żołnierze AK już oto-
czyli dom i wyłamywali drzwi. Cichutko pobiegłem do innego pokoju, w którym spała 
Viktutė. „Polscy partyzanci” – mówię jej. Ona przestraszona wyskoczyła z pościeli, a ja 
umknąłem do kąta między łóżkiem i ścianą i przykryłem się leżącym przy łóżku wilczym 
futrem. Tymczasem Polacy wpadli do środka. Najpierw stłukli Viktutė, [pytali] czemu 
w swoim domu zakwaterowała Litwinów, i zostawiwszy ją zalaną krwią, rzucili się do 
innych pokoi. Sprawdzili również pod łóżkiem Viktutė – czułem, jak bagnet prześliznął 
się całkiem obok, ale przez wilcze futro mnie nie namacał. Znalazłszy śpiącą rodzi-
nę strażnika Rinkevičiusa i goszczącego u nich brata żony, Kerulisa, przede wszystkim 
zastrzelili mężczyzn, potem puścili serię do leżącej na innym łóżku żony z dzieckiem 
w wieku jakichś dwóch lat: kule zniosły kobiecie połowę głowy, potem ją i dziecko ze 
złością kłuli bagnetami (na ciele kobiety znaleziono siedem ran kłutych). Zobaczywszy 
w kołysce trzymiesięczne dziecko, jeden z żołnierzy przebił je bagnetem i ostentacyjnie 
podniósłszy w górę, nosił po pokoju, dopóki dzieciątko nie przestało machać rączkami 
i nóżkami…3

Tego ranka żołnierze AK zamordowali 28 Litwinów. Zginęły wszystkie rodziny 
ochotników, jak pamiętam: Kalėdów, Mulevičiusów, Jablonskisów, Jurevičiusów, które 
mieszkały w byłym majątku Dubinki (za zasługi rząd niepodległej Litwy dał im tutaj 
ziemię)4. Ludzie zginęli okrutnie zamęczeni tylko dlatego, że byli Litwinami. Oddział 
AK zawrócił w kierunku Malat – tam był gotów wymordować jeszcze jedną wieś Li-

1 Stasys Lisauskas opuścił Dubinki 8 III 1944 r., po ataku partyzantów AK na miejscowy posterunek policji litew-
skiej. W czasie walki został wówczas ranny.
2 Autor wspomnień błędnie przytacza datę wydarzeń. W rzeczywistości przybył do Dubinek zapewne 22 VI 1944 r., 
a z działalnością polskich partyzantów zetknął się następnego dnia, 23 VI 1944 r.
3 Wiarygodność szczegółowego opisu zabójstwa niemowlęcia budzi pewne wątpliwości. Należy pamiętać, że świa-
dek nie widział opisywanej przez siebie sceny, ponieważ był wówczas ukryty za łóżkiem, w innym pokoju.
4 W rzeczywistości na terenie byłego dworu Dubinki nie zamordowano wówczas nikogo o takich nazwiskach. Brak 
też informacji, aby w ogóle zamieszkiwały tam rodziny Jablonskisów czy też Jurevičiusów.
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twinów, ale zderzył się z łotewskim oddziałem ochrony i nie wykonał swoich krwa-
wych planów. Po wymianie ognia z Łotyszami wycofał się do swojej placówki w Boło-
szya i Żałktynie6.

Wśród miejscowych mieszkańców żadnych konfliktów narodowościowych nie było. 
Prawie wszyscy umieli i po polsku, i po litewsku. Tylko niewielka część Polaków była 
nastawiona przeciwko Litwinom. W tym czasie w szkole podstawowej w Dubinkach 
uczyło się mniej więcej 72 dzieci. Wszystkie przedmioty były wykładane po litewsku. 
Nikt nie żądał mówienia po litewsku. Nauczyciele, nawet dobrze nieznający języka pol-
skiego, starali się nierozumiejącym po litewsku jak najlepiej wytłumaczyć. Przed rozpo-
częciem roku szkolnego spraszałem do szkoły miejscowych ludzi i pytałem się, w jakim 
języku mam uczyć ich dzieci – po polsku czy po litewsku. Oni zawsze odpowiadali: 
po litewsku. Nie było żadnych konfliktów: kto z tobą rozmawia po litewsku, to i ty po 
litewsku, kto po polsku – to i ty po polsku. Tak bez gniewu przeżyliby wojnę, gdyby nie 
Armia Krajowa…

Źródło: Armija krajova Lietuvoje, Vilnius–Kaunas 1995, s. 72–75 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Jan Marczyk). Wspomnienia opublikowane w: „Trakų žemė” 1993, nr 8–9. 

a W oryginale Balčiuose.
6 Brak jest jakichkolwiek informacji mogących potwierdzać rzekomo stoczoną wówczas potyczkę pomiędzy par-
tyzantami AK a oddziałem łotewskim.
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Nr 29

Wspomnienia Teresy Aldony Gilytė-Ramunienė1 dotyczące okoliczności śmierci człon-
ków rodziny Gylisów we wsi Dubinki 23 czerwca 1944 r.

Wczesnym rankiem czerwca 1944 r. naszą zagrodę otoczył konny oddział Armii Kra-
jowej. W domu była mama z sześciorgiem dzieci. Tatusia Stasysa Gylisa i brata Eduar-
dasa w domu nie było.

Moją mamę Konstanciję Gylienė i siostrzyczkę – dwumiesięczną Monikę – zastrzeli-
li koło studni, a nas pięcioro dzieci wypędzili do stodoły i rozstrzelali (najstarszą siostrę, 
dziewiętnastoletnią Jadvygę, zhańbili). Miałam wtedy pięć lat. Przestrzelili mi szyję, 
ale zostałam żywa. Nie zauważywszy tego, mordercy wyszli. Schowałam się w stodole, 
w saniach, i odezwałam się dopiero wołana przez sąsiadów – oni zauważyli, że brakuje 
jednego dziecka. Przywiózł mnie ksiądz z Dubinek, później zabrał ojciec chrzestny, któ-
ry mieszkał tamże.

Wymordowanych członków rodziny sąsiedzi pochowali na cmentarzu w Dubin-
kach.

Mnie wychowała ciocia – siostra matki Pranė Dūdienė, która mieszkała w Dubin-
kach w rejonie wiłkomierskim. Od rany została mi sparaliżowana prawa część ciała, 
ale niepełnosprawność II grupy otrzymałam dopiero w 1982 r., gdy zachorowałam na 
gruźlicę.

Źródło: Armija krajova Lietuvoje, Vilnius-Kaunas 1995, s. 70–71 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Jan Marczyk).

1 Teresė Aldonė Gilytė-Ramunienė, c. Stasysa, ur. 1939 w Dubinkach.
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Nr 30

Relacja Jonasa Žvinysa na temat zbrodni w Glinciszkach i Dubinkach

Od 19351 do 1945 roku mieszkałem w Dubinkach, byłem plebanem kościoła w Du-
binkach. […]

W okolicy rosła liczba oddziałów AK, one grabiły ludzi, szalały. Obronić nie miał 
kto. Żandarmeria niemiecka zakwaterowana w Wiłkomierzu bała się jechać do wsi. 
Ochrony Litwinów również brakowało. 

Dnia 19 czerwca [1944 r.] byłem w Wilnie. Wracam z ciężarówką drewna do domu. 
Zatrzymujemy się w Podbrzeziu – dalej droga zamknięta. Okazuje się, że w Glincisz-
kach doszło do wymiany ognia z Polakami2.

W Podbrzeziu – już stypa po czterech żołnierzach Litwinach3. Mówili, że Polakom 
przyłożyli w majątku Glinciszki. Jadę do majątku Glinciszki. Dowiaduję się, że dnia 
19 czerwca Polacy, bojownicy AK, tutaj pili4. 20 czerwca Polacy urządzili zasadzkę na 
dziesięciu żołnierzy Litwinów. Dwóch od razu zastrzelili. Dwaj ranni Litwini ukryli się 
w życie. Dworska dziewka i jej ojciec zdradzili rannych. Polacy ich pokiereszowali. 
Z Podbrzezia szybko przybyli Litwini. Żołnierze AK uciekli z majątku. Litwini zajęli 
dwór, zdrajców – dziewczynę i jej ojca – rozstrzelali, pozostałych mężczyzn przesłuchi-
wali. Dwaj wszystko opowiedzieli. A inni Litwinów obrazili, nazywając „gówno Litwi-
ni”, i odmówili mówienia. Litewski oficer jeszcze zapytał Niemców, co robić. Ci mówią 
– strzelać. Toteż rozstrzelali dziesięciu mężczyzn i zarządcę browaru5. Widziałem tych 
rozstrzelanych. Pomodliłem się. Niemiec z Wilna mocno przeciwko Litwinom mówił, 
groził ukaraniem. Mówił, [że] to nie żołnierze, a banda.

Jadę i myślę, czy Polacy nie będą się mścić na Litwinach.
W nocy z 22 na 23 czerwca, jeszcze zanim wzeszło słońce, a już do okna – du, du, du! 

Kobieta, która przybiegła przez cmentarz, woła: „Bandyci!”. Ja przez okno – w stronę 
jeziora.

1 W rzeczywistości od 1938 r.
2 Rankiem 20 VI 1944 r. w Glinciszkach doszło do potyczki 5. Brygady AK z patrolem 3. kompanii 258. litew-
skiego rezerwowego batalionu policyjnego.
3 W zasadzce zorganizowanej przez AK w Glinciszkach straciło życie czterech Litwinów z 3. kompanii 258. litew-
skiego rezerwowego batalionu policyjnego: szer. Jurgis Garbšys, st. szer. Edmundas Jankauskas, szer. Rapolas Kadels-
kas i st. szer. Antanas Žeglaitis (R. Zizas, Lietuvių savisaugos..., s. 179–343; „Naujoji Lietuva”, 25 VI 1944, s. 5).
4 W rzeczywistości kilkuosobowa grupa żołnierzy AK (pozorująca bandytów) przyszła do dworu Glinciszki nad 
ranem 20 VI 1944 r. Być może rzeczywiście pili oni alkohol, np. aby uwiarygodnić odgrywaną rolę.
5 Przedstawiony w relacji ks. Jonasa Žvinysa przebieg zbrodni w Glinciszkach wymaga istotnych sprostowań. Prze-
de wszystkim, pominięte zostało, że oprócz kilkunastu dorosłych mężczyzn rozstrzelano także 11 dorosłych kobiet 
oraz 11 dzieci i nieletnich, a nie tylko jedną dziewczynę. Wątpliwości budzi też wzmianka o denuncjacji ukrytych 
rannych Litwinów przez ową dziewczynę i jej ojca. Obydwoje mieli zostać za to ukarani śmiercią. Jednak wśród 
ofiar zbrodni w Glinciszkach nie jest znany żaden przypadek, aby w którejkolwiek z poszkodowanych rodzin zginęli 
tego dnia jednocześnie ojciec i córka. Za nieprawdziwą należy też uznać informację, że decyzję o rozstrzelaniu cy-
wilów podjęli niemieccy przełożeni litewskiego dowódcy. Przeczy temu bowiem niemiecki meldunek na temat zajść 
w Glinciszkach; podano w nim, że sprawcą egzekucji był litewski dowódca kompanii, przeciwko któremu Niemcy 
wszczęli później postępowanie sądowe (RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD 
na Litwie SS-Sturmbannführera Hansa Joachima Böhmego nr 5701, 24 VI 1944 r., k. 60; zob. wyżej, Aneks, doku-
ment nr 8). 
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Słyszę strzały. Myślę: obrabowali i już wychodzą. Idę na plebanię. Dowiaduję się, 
że Polacy wyszli w kierunku majątku. Mama lamentuje, mówi: rozstrzelali gajowego6 
z rodziną i jeszcze kogoś.

Przychodzę – straszny widok. W kątach – mąż zastrzelony, żona zastrzelona i dwoje 
dzieciątek w kołysce zakrwawionych, nieżywych. Zamordowani też inni, którzy byli 
w tym domu: młynarka Šimenskienė7, krawiec Kerulis, szwagier gajowego.

Wziąłem z kościoła stułę, olejki święte i idę do majątku. A tam słychać strzały.
Przede wszystkim przychodzę do Vaidukevičiusaa. Wszyscy wyprowadzeni na ganek 

i rozstrzelani. Ojciec trzyma krzyż w ręku, matka z modlitewnikiem, chłopczyk dwuna-
stoletni, dziewczynka dziesięcioletnia, z różańcami. I w kołysce trzymiesięczne dziecko, 
zalane krwią.

Idę do Gurskisa. Wchodzę – jego żona i syn rozstrzelani. A Gurskis przywiązywał 
krowy koło jeziora, schował się w krzakach i został żywy.

Idę do Stašelisa. W tym czasie on, jako ochotnik, walczył na froncie wschodnim 
przeciwko Rosjanom. Polacy w jego domu zastrzelili żonę i może trzyletnią córeczkę, 
dopiero przebudzone.

Idę do Grytė. Tam byli dwaj bracia, dwie siostry i babcia. Jednego z braci nie było 
w domu, drugi schował się za drwami, a dziewczyny w życie. Polacy przestrzelili babci 
głowę przez skroń. Ona jeszcze żyła. Przewiązałem ranę, dałem ostatnie namaszczenie, 
rozgrzeszenie.

Idę do Stasysa Gylisa. W tym czasie on służył około Jeziorosów w litewskiej policji8. 
Tu już cały stos trupów. Żona zastrzelona, troje dzieci zastrzelonych. Dziewczynka była 
ładna, krawcowa, zaprowadzona do stodoły, zgwałcona i zastrzelona. Na ławce siedzi 
dziewczynka9 w wieku jakichś pięciu lat, z przestrzelonym ramieniem, taka jakby zdrę-
twiała. Rzuciła się mi w objęcia. Przewiązałem i niosę.

Sąsiedzi Polacy powiedzieli, że biegnie służąca Stašelisa. Znalazłem ją u Masliuka-
sa, już położoną. Miała przestrzeloną rękę, druga kula wyszła przez pierś. Przewiązałem 
rany koszulą. Kazałem jak najprędzej zaprzęgać konia i wieźć do lekarza. Zawieźli ją 
najpierw do Giedrojć, potem do Wiłkomierza. Wyzdrowiała. Dziewczynkę Gylisa przy-
niosłem do felczera, swego ojca chrzestnego. Ją też wyleczyli.

Polacy nie ruszali tych ochotników, którzy ożenili się z Polkami. Widocznie mieli 
listę. Mówiono, że Vaidukevičiusa na liście nie było. Również słyszałem, że pleban 
z Sużan zagroził, aby plebana z Dubinek, to znaczy mnie, nie ruszać.

Tego dnia w Dubinkach zamordowano dziewiętnaścioro ludzi10.
Koło domów zamordowanych zostawiono listy, napisane na maszynie do pisania. 

Zebrałem je, ale później spłonęły. Tam pisano, że Litwini nigdy nie będą karać Polaków 
i że to zemsta za Glinciszki.

a W oryginale tu i dalej błędnie Vaidakevičius.
6 Edvardas Rinkevičius.
7 Rozalia Szymiańcowa.
8 Według dostępnych źródeł Stasys Gylis w latach 1943–1944 służył w litewskiej policji w Giedrojciach. Brak jest 
danych potwierdzających jego ewentualną służbę w okolicy Jeziorosów (LYA, F. K-1, Ap. 58, B. P-16853, Sprawa 
karna Stasysa Gylisa, Protokół przesłuchania Stasysa Gylisa, 24 I 1945 r., k. 13–13v). 
9 Teresė Aldonė Gilytė, zob. jej relacja powyżej, dokument nr 29.
10 Według dostępnych źródeł, w wyniku akcji 5. Brygady AK w Dubinkach 23 VI 1944 r. straciło życie ogółem 
27 osób, z tego 21 na terenie dubińskiej osady wojskowej.
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Rankiem dnia 24 czerwca usłyszałem szum maszyn. Nocowałem w kościele, po-
nieważ w domu się bałem. Wstaję – chodzą żołnierze. Hełmy niepolskie. Zagaduję po 
litewsku, po niemiecku – nie odpowiadają. Jeden mówi: jesteśmy Łotysze.

Przyjechało ich siedem autobusów, z moździerzami, karabinami maszynowymi. Za-
raz okopali się, a pułkownik prosi odpocząć, położyć się. Dochodzi jedenasta, dwunasta 
godzina – oni nie się ruszają. A ja otrzymałem przez telefon informacje, że Polacy ciągle 
strzelają: niszczyli Bijuciszki, obrzeże Malat, Inturki, a teraz już byli w Janiszkach.

Łotysze zjedli obiad, nigdzie nie idą. Wreszcie się wybrali. Wkrótce znów wrócili, 
przypędzili dwoje wieśniaków, pomyślawszy, że to bandyci. Chcieli rozstrzelać. Sko-
czyłem i zacząłem krzyczeć: to przecież moi parafianie, niewinni. Wypuścili.

Łotysze przenocowali. Przywieźli z domów rozstrzelanych martwe dzieci z kołyska-
mi, gęsi. Spędzili ludzi, pokazywali, mówili, co robią Polacy, jacy to żołnierze, czy oni 
mogą mieć państwo.

Szykowali się do wyjazdu. Mówię – a dlaczego wy nie idziecie ratować, nadal mor-
dują! Mówią – a dlaczego nie idziecie do wojska?

Zaśpiewali Łotysze i wyjechali.
Pochowaliśmy wszystkich [zabitych] w jednym długim grobie.
Rankiem dnia 28 czerwca goliłem brodę. Wtedy krzyknęła dziewczynka siostry: 

„Plebanie, Polacy nadjeżdżają!”. Schwyciłem sutannę i przez kuchnię – do kościoła. 
Polacy otoczyli plebanię, weszli do środka. Jakiś czas pobywszy, wyszedłem z kościoła, 
myślę: przemówię. Zawołałem: „Dzień dobry panom”. Pytają, czy pleban. Tak, mówię. 
To prosimy tutaj, na plebanię. Wchodzę, a oni już otwierają szuflady. Pytają, dlaczego 
się chowam, dlaczego taki blady, czego się boję. Mówię, że po takiej tragedii każdy był-
by blady. Oni mówią: a co wasi bracia zrobili w Glinciszkach? Mówię: naszym Niemcy 
rozkazali, a wy – wolni.

Napili się wódki, zjedli obiad. Zaczęliśmy rozmawiać. Wytykałem im morderstwo, 
a oni mówią: „Niemcy nas rozjątrzyli, trzymają jak dwa psy za ogony i szczują”.

Gdy wyjeżdżali, słyszałem, jak między sobą mówili: „A jednak ksiądz mówił prawdę”.

Źródło: Armija krajova Lietuvoje, Vilnius–Kaunas 1995, s. 77–80 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Jan Marczyk). Wspomnienia opublikowane w: „Literatūra ir menas”, 2 VI 1990.
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Nr 31

2011 lipiec 2, Inturki – Relacja Aldony Viktorii Spranginienė na temat zabójstw dokona-
nych w Ołkunach 23 czerwca 1944 r.

Było wtenczas z wieczoru, przed Janem1. A u mnie jest ciocia Jania2, moja chrzestna 
mama, taty3 siostra, ona zastrzelona. No i stroili się, stroili bal, z wieczoru wieńce wili, 
bułki robili, wszystko tam. Ciocia wyszła po wodę, patrzy i mówi: „Jej! Od lasu – mówi 
– wiele sołdatów4 idzie!”. No to wtenczas my mogliśmy uciec, żeby to spodziewawszy 
się. Koło nas było żyto posiane. A wielkie, wielkie! Ale nikt nie spodziewał się. No 
i zaszli, a dużo, dużo bardzo było ich, oj! Nie było końca. Od lasu, to jak zaszli, to aż 
do chaty i jeszcze końca nie było widać. I konnych było, i piechoty było. No i zaszli, 
oni zaczęli wtenczas paszporty sprawdzać. A może oni byliby nas i nie zagabywali. Ale 
do nas przychodził z wieczoru w swaty, do mojej cioci Jani, wierszajtis5 ten, Plieskis6, 
i Rybak7. Wierszajtis był swat, a Rybak był młody i do cioci przychodzili oni w swaty. 
I oni wtenczas mówią: „Gdzie idziecie?”. „Do Rameików”. „No to dawajcie razem”. 
No i przyprowadzili ich, to wychodzi, może oni pomyśleli, że u nas jakiś związek jest 
z nimi. A my to ze wszystkim bez żadnej winy. No to jak oni zaszli, tu przyprowadzili 
ich, no to wtenczas kazali ustawić się w kole. Rozbili szafę, co im trzeba było, to wzięli. 
Nawet dziadkowi8 buty zdjęli z nóg. I kazali ustawić się w kole. Mama9 mnie wzięła 
na ręce, to jej kulkę przez głowę, a u mnie, o i teraz są w boku dwie kulki. No, a moja 
ciocia10, co w Wilnie teraz żyje, to ona myślała, że jak strzelają, to trzeba zwalić się. To 
potem ona zwaliła się, a jak zobaczyła, że po niej krew pociekła, wtenczas ona zasłabła. 
I ona cały czas leżała tak. Potem sąsiad przyszedł i zaczął pytać się: „A może kto jest 
żywy?”. No to musi ona wtenczas przeciągnęła się już. A mnie to znaleźli słabą zupełnie, 
ja nie gadałam. Mnie i trumienka już była zrobiona, ale wyżyłam. I żyję wiele lat.

To jeszcze potem ci, którzy ostatni jechali, to zaszli – to już ciocia tak mi mówiła – 
zaszli, jeszcze przez okno popatrzyli i mówią: „O, psiakrew, jak was patrzeć, we krwi 
pływają!”11. A to tych – Plieskisa, co zaszedł, i Rybaka – to ich strzelali z rozrywających 
się kul12. To ich mózgi aż na ścianie były u nas. A do nas to strzelali z automatycznych. 

1 Przed świętem św. Jana, przypadającym 24 VI 1944 r., czyli wieczorem 23 VI 1944 r.
2 Janina Rameikaitė, c. Kazysa i Mikaliny.
3 Alfonsas Rameika (1904–1984), s. Kazysa i Mikaliny.
4 Żołnierzy.
5 (Lit.) Naczelnik.
6 Rapolas Plieskis.
7 Ribokas.
8 Kazys Rameika, zastrzelony 23 VI 1944 r. w Ołkunach, w czasie akcji odwetowej 5. Brygady AK.
9 Marijona Rameikienė (1907–1944), zastrzelona 23 VI 1944 r. w Ołkunach, w czasie akcji odwetowej 5. Bryga-
dy AK.
10 Elena Rameikaitė, córka Kazysa i Mikaliny.
11 Wspomniana ciotka relantki zapamiętała słowa partyzantów następująco: „Patrz, jaki ładny widok, wszystkie roz-
strzelane. W krwi pływają”, zob. Relacja Eleny Macijauskaitė [w:] Armija Krajova Lietuvoje. Istorijos akligatvis...
12 Często spotykane podejrzenie o używanie zabronionych przez międzynarodowe prawo wojenne naboi, wysnu-
wane zapewne na podstawie rozległych obrażeń ciał zastrzelonych osób. Należy jednak pamiętać, że postrzały za-
dane ze zwykłej amunicji karabinowej, a szczególnie z bliskiej odległości, również powodowały duże obrażenia.
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Do ich domów poszli, to wtenczas musi znaleźli jeszcze syna i służącą13. A u Rybaków 
znaleźli jeszcze brata jednego, zdaje się, siostrę i ojców14. Ja nie mogę powiedzieć tak 
dokładnie, ale zdaje się, że to... Birża. Nie było go w chacie, nie wiem, czy on uciekł, czy 
co15. Tylko żonę zastrzelili. My nie patrzyli...

Mnie przywieźli, taki doktor jeden dawniej był, Wendołowski, w Inturkach. Przy-
wieźli tego doktora, to on mnie, pamiętam, jak ścisnął mocno ręcznikiem, żeby krew nie 
szła, to wtenczas ja nie mogłam oddychać. To odwiązali i oni mnie do Inturek przynieśli 
w prześcieradle, we czterech nieśli. A potem do Uciany wywieźli maszyną16, do szpitala.

Tata był na robocie, on w lesie pracował leśniczym17.

Źródło: Relacja Aldony Viktorii Spranginienė, 2 VII 2011 r., nagranie w zbiorach własnych autora.

13 W gospodarstwie Rapolasa Plieskisa zastrzelono tego samego wieczoru jego syna Leonardasa Plieskisa i służą-
cą, prawdopodobnie Salomeę Zaszarzyńską (Salomėja Zašažinskienė).
14 Z rodziny Ribokasów w Ołkunach zabici zostali wówczas: Tadas, Ona, Jonas, Antanas i Stefa. 
15 Z rodziny Biržisów zabito pięć osób, m.in.: Algisa, Birutė i Genė. Gospodarz, Povilas Biržis, ocalał, jako nie-
obecny.
16 Samochodem.
17 Ojciec Alfonsas Rameika (1904–1984).
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Nr 32

Wspomnienia Genė Verikaitė-Liaugaudienė na temat ofiar akcji odwetowych AK w oko-
licach Janiszek w czerwcu 1944 r.

Jeszcze raz odżywa ten straszny tydzień 1944 r., od dnia 23 do 30 czerwca. Jestem sio-
strą Kazysa Verikasa, urodzonego w 1924 r., zamieszkałego we wsi Dzidziełówka, którego 
zamordowali pierwszego w gminie Janiszki dnia 23 czerwca 1944 r.1 Miał tylko 20 lat.

Rankiem tego dnia tatuś2 z bratem wyjechali do Podbrodzia, ponieważ tatuś woził 
pocztę z Podbrodzia do Janiszek. Kiedy wracali do domu, około godz. 18, niedaleko 
od Ornian żołnierze Armii Krajowej, po wyjściu z lasu, zatrzymywali wszystkie jadące 
tą drogą wozy i odbierali wszystko, co na nich znaleźli. Podszedłszy do tatusia i brata, 
kazali bratu zsiąść i popędzili go do lasu. Tatuś wrócił do domu sam i na podwórku ze-
mdlał. Straszna była noc.

Rankiem z tatusiem wyjechaliśmy szukać brata. W lesie go nie znaleźliśmy. Na-
stępnego dnia dowiedzieliśmy się, że sztab Armii Krajowej znajduje się w Ornianach, 
dlatego z tatusiem tam pojechaliśmy. Z dużym trudem udało mi się, piętnastoletniej 
dziewczynce, dostać się do sztabu. Ich dowódca, pseudonim „Szczupak”3, leżał w łóżku. 
Zobaczywszy mnie, zapytał, czego potrzebuję. Odpowiedziałam, że szukam swojego 
brata. Wówczas on wziął ze stołu pistolet i zaczął celować do mnie, mówiąc, że zastrzeli. 
Zdrętwiałam ze strachu, ale powtórzyłam, że chcę się dowiedzieć, gdzie jest mój brat. 
Wówczas on położył pistolet, pochwalił, że jestem odważna, i zaczął mówić. Mówił po 
polsku, ale ja wszystko zrozumiałam. Powiedział, że za jednego zastrzelonego Polaka 
rozstrzelają po dziesięciu Litwinów. Ich żołnierz4 został zastrzelony w lesie, przy ścieżce 
idącej z drogi głównej w stronę Ornian, mniej więcej w odległości pół kilometra. Z ta-
tusiem udaliśmy się wskazaną drogą i w odległości jakichś 30 m od drogi zobaczyliśmy 
brata. Leżał przy drzewie, bez butów, rozebrany do połowy. Strzelono w tył głowy – 
kula wyszła przez skroń. Przestrzelony miał również kciuk prawej ręki, widocznie brat 
zasłonił ręką oczy5.

Przywieźliśmy brata do domu. Był 25 czerwca6. W drodze dowiedzieliśmy się, że Ar-
mia Krajowa tego dnia wtargnęła do gminy Janiszki i w pobliskich wsiach zamordowała 
jeszcze trzech młodych mężczyzn7. Jeden z nich, Zdzisław Zajączkowskia z majątku Bi-
juny, to dwudziestoletni młodzieniec, syn polskiego obszarnika Zajączkowskiego8.

a W oryginale Zdislovas Zajančiauskas.
1 W rzeczywistości 22 VI 1944 r. (Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 
1941–1950, s. 31). Oznacza to konieczność przesunięcia wszystkich dat podanych w relacji o jeden dzień wstecz.
2 Jan Weryk (Jonas Verikas).
3 Prawdopodobnie N.N. „Szczupak”, dowódca drużyny w 1. plutonie 1. kompanii szturmowej 5. Brygady AK.
4 Z kontekstu wynika, że chodzi o Kazysa Verikasa, zastrzelonego przez żołnierzy AK.
5 Jeśli ofiara otrzymała postrzał w tył głowy, to należy przypuszczać, że przestrzelony kciuk był wynikiem raczej 
trzymania rąk założonych z tyłu głowy, a nie zasłaniania oczu.
6 Zapewne informacja odnosi się do dnia 24 VI 1944 r.
7 W dniach 23–24 VI 1944 r., w okolicy Janiszek zastrzeleni zostali dwaj mężczyźni: Piotr Wysocki (Petras Visoc- 
kas) i Czesław Weryk (Česys Verikas). 
8 Informacja błędna. W rzeczywistości Zdzisław Zajączkowski został zabity 15 IV 1944 r., w wieku 18 lat (Jo-
niškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950, s. 27v).

GLINCISZKI.indd   300 2/2/15   12:19:53 PM



301

Juozasa Verikasa ze Stebuliszek rozstrzelali, gdy szedł przez łąkę, żeby przyprowa-
dzić konia9. Wszyscy ci mężczyźni są pochowani na cmentarzu w Janiszkach.

Po pogrzebie baliśmy się nocować w domu. Nocowaliśmy w życie. Rankiem dnia 
29 czerwca, około godz. 5, zobaczyliśmy, że przez żyto idzie sześciu uzbrojonych żołnie-
rzy Armii Krajowej. Zdrętwieliśmy, ponieważ było jasne, co nas czeka. Ale oni, klnąc, 
przeszli koło nas. Po 5–7 minutach usłyszeliśmy, jak oni się tłuką10 w domu Plieskisów11 
(Plieskisowie uciekli). Jeszcze po 15 minutach usłyszeliśmy przeraźliwy krzyk – żoł-
nierze bili kolbami karabinu młodego leśniczego Klemensasa Kekysa, który z leśnictwa 
Podubinka przybiegł schować się u Matkevičiusów12. Jego tak tłukli, że nawet mózg 
się rozbryznął. K[lemensas] Kekys był młodzieńcem, dopiero ukończył naukę i został 
skierowany do pracy w leśnictwie Podubinka. Jego również pochowali na cmentarzu 
w Janiszkach, ale w 1991 r. krewni przenieśli i go pochowali w ojczystej miejscowości.

Po tej nocy znów opuściliśmy dom i wróciliśmy dopiero po zajęciu Malat przez armię 
sowiecką. Dom zastaliśmy spustoszony, ograbiony i tego dokonała Armia Krajowa.

Źródło: Armija krajova Lietuvoje, Vilnius–Kaunas 1995, s. 71–72 (tłumaczenie z języka litewskiego 
Jan Marczyk).

9 Informacja nieścisła. W rzeczywistości zabity 29 VI 1944 r. w trakcie ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK (ibi-
dem, s. 30v). 
10 Hałaśliwie się zachowują, w tym przypadku: demolując dom.
11 Dom w Dzidziełówce należący do szaulisa Alfonsasa Plieskisa (1914–1945), członka litewskiego oddziału po-
wstańczego w Janiszkach latem 1941 r. i uczestnika masowego mordu na miejscowych Żydach. Był on szwagrem 
autorki relacji, szwagrem Kazimierza Weryka zastrzelonego w czasie akcji odwetowej 5. Brygady AK w dniu 22 VI 
1944 r. oraz jednocześnie synem Rapolasa Plieskisa, naczelnika gm. Janiszki, zastrzelonego przez 5. Brygadę AK 
w czasie tej samej akcji 23 VI 1944 r. w Ołkunach. Alfonsas Plieskis poległ z rąk Sowietów, jako litewski partyzant, 
a jego rodzina została deportowana na Syberię w 1948 r. (Lietuvos gyventojų genocidas..., t. 2, cz. 2, s. 780).
12 U osadnika wojskowego i szaulisa Kajetonasa Matkevičiusa w Kumańcach.
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Nr 33

Wspomnienia dowódcy 1. kompanii 5. Brygady AK por. Wiktora Wiącka „Rakoczego” na 
temat zajść w Glinciszkach oraz akcji odwetowej 5. Brygady AK na Litwie (fragment)

O zaatakowaniu Podbrzezia nie mogło być mowy bez artylerii lub przynajmniej moź-
dzierzy, gdyż miasteczko było silnie ufortyfikowane, zaś główny punkt oporu znajdował 
się w murowanej cerkwi1 ze strzelnicami i bronią maszynową stale w pogotowiu na wie-
ży, sąsiedztwo zaś pobliskich posterunków, jak Niemenczyn, Mejszagoła, Pozelwa, nie 
pozwalało na długie oblężenie, równy i otwarty teren też nie sprzyjał napadowi.

Wobec tego rtm. „Łupaszka” zdecydował się na zasadzkę. W tym celu 25 maja 
[1944 r.]2 o świcie wysłał do miasteczka Podbrzezie patrol w przebraniu zwykłych ra-
busiów, ci swoim zachowaniem i strzałami na skraju miasteczka sprowokowali policję 
do pogoni3, wciągając ją w obręb zasadzki w rejonie majątku państwowego Glincisz-
ki, gdzie w odpowiedniej chwili oddziały ukryte w krzakach i jarach rozwinęły się do 
uderzenia, starając się otoczyć n[ie]p[rzyjacie]la, w walce zabito sześciu policjantów4, 
reszta rozproszyła się i zbiegła.

Po wycofaniu się oddziałów polskich silny oddział policji przybyły na miejsce urzą-
dził rzeź ludności cywilnej polskiej, a więc służby majątkowej i osób przejeżdżających 
szosą koło majątku, jak opowiadał naoczny świadek, administrator majątku, Holender 
z pochodzenia – policjanci, oglądnąwszy dokumenty, rozstrzeliwali mężczyzn z miej-
sca, kobiety zabijano kolbami, dzieci rozbijano głową o mur i wrzucano do rowu przy-
drożnego, większość zamordowanych z 47 osób5 stanowiły kobiety i dzieci.

Na wiadomość o tym dowódca 5. Brygady wysłał dwa szwadrony na Litwę w celu 
wykonania podobnej egzekucji jako represji na ludności litewskiej. W ciągu trzech dni 
rozstrzelano czterech policjantów i 87 cywilnych osób6 narodowości litewskiej spośród 
kolonistów nasłanych na miejsce wysiedlonych Polaków. Wszędzie zostawiono pisemne 
wyjaśnienia w języku polskim i litewskim.

Dowódca okręgu zawiadomiony przez rtm. „Łupaszkę” o zamierzonej akcji wy-
dał rozkaz wstrzymania jej, lecz wysłani na Litwę gońcy nie zdążyli doręczyć rozkazu 
oddziałowi represyjnemu, gdyż ten w międzyczasie ze względów taktycznych zmienił 
uprzednio planowaną trasę marszu i otrzymał rozkaz dowódcy okręgu dopiero po wyko-
naniu akcji represyjnej.

1 Litewski oddział policyjny w Podbrzeziu ufortyfikowany był w murowanych budynkach szkolnych.
2 W rzeczywistości 20 VI 1944 r.
3 Patrol AK upozorowany na rabusiów dokonał wówczas najścia na majątek Glinciszki, prowokacyjne strzały zaś 
oddane zostały we wsi Równopole koło Podbrzezia.
4 W wyniku potyczki w Glinciszkach życie straciło czterech Litwinów z 3. kompanii 258. litewskiego rezerwowe-
go batalionu policyjnego.
5 Przyjmuje się, że ofiarami zbrodni w Glinciszkach i Podbrzeziu 20 VI 1944 r. padło ogółem 39 osób. Powyższy 
opis egzekucji prawdopodobnie nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu wydarzeń, stanowi raczej odbicie krą-
żących wówczas, udramatyzowanych pogłosek.
6 Dostępne źródła nie potwierdzają, aby w trakcie akcji odwetowej 5. Brygady AK zabito aż 87 litewskich cywi-
lów. Przypuszczalnie liczba ta była w rzeczywistości nieco niższa.
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Egzekucja ta odbiła się głośnym echem na całej Litwie; księża litewscy, których 
oszczędzono, wysłali do Polski gońców z prośbą o zezwolenie pogrzebania rozstrzela-
nych (co zresztą wcale nie było powszechnie zabronione). Na kazaniach pogrzebowych 
piętnowali wyczyn policji podbrzeskiej jako bestialstwo, a akcję oddziałów polskich 
jako słuszną karę; nawoływali do zaprzestania rozlewu krwi niewinnej ludności, przy-
pominając, że Polacy zawsze uczciwie walczyli, puszczając jeńców litewskich na wol-
ność. Zarówno sama akcja, jak i te nawoływania odniosły pożądany skutek: Litwini 
z pogranicznych posterunków wycofali się do Malat i Wiłkomierza, natomiast dowódca 
brygady wysłał do dwóch proboszczów oświadczenie, że nie będzie stosował żadnych 
dalszych represji, o ile go Litwini do tego nie sprowokują.

Opróżnione posterunki zastąpili Niemcy załogami łotewskimi i węgierskimi, które 
zachowywały się b. poprawnie w stosunku do ludności i oddziałów polskich. Po akcji 
Brygada stanęła na kwaterach na koloniach i wioskach nad jeziorem Dubinieckim, wy-
syłając tylko patrole bojowe na tory i szosy.

Źródło: SPP, B.I.11.124, W. Wiącek, Działalność oddziałów partyzanckich na Wileńszczyźnie, 
oryginał, mps, s. 15–16.
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Nr 34

Wspomnienia dowódcy 3. szwadronu 5. Brygady AK wchm. Antoniego Rymszy „Maksa” 
dotyczące akcji odwetowej na Litwie (fragmenty)

W rewanżu za naszą akcję na posterunek policji Litwini przy pomocy ludzi z „Ost-
-Batalionu” zamordowali 39 Polaków – mieszkańców wioski1. W bestialskiej rzezi nie 
oszczędzono nawet ciężarnych kobiet, którym Kałmucy rozpruli brzuchy2. „Łupaszka” 
przeżył to bardzo. On, dowódca partyzancki, który w pełni poczuwał się do obowiązku 
ochrony polskiej ludności przed okupantem, nie mógł pozwolić, by Litwinom uszło to 
bezkarnie. W Dubinkach posterunek żandarmerii mieścił się w pięknym, murowanym 
zameczku, należącym niegdyś do Barbary Radziwiłłówny. Zameczek stał wysoko na 
wzniesieniu, prowadziła do niego wąska, kręta droga. Po ocenie sytuacji „Łupaszka” 
zrezygnował ze zdobywania posterunku3. Natychmiast po masakrze Szendzielarz zwró-
cił się do miejscowych Polaków z prośbą o ujawnienie osób, które przy dokonywaniu 
rzezi współpracowały z Niemcami. [...]

25 czerwca4 „Łupaszka” przydzielił mi „przewodnika”. Był to Polak z terenu Litwy, 
inteligent, człowiek z wykształceniem. Ten młody mężczyzna o blond włosach nosił 
okulary w jasnej oprawie. – Czy pan stracił kogoś z rodziny? – zapytałem dla upewnie-
nia się, czy nie kieruje nim chęć zemsty.

– Nie – odpowiedział. – Wszyscy pomordowani byli jednakowo mi bliscy. Otrzy-
małem rozkaz wskazania panu litewskich szowinistów, tych, którzy brali udział w ma-
sakrze, i tych, którzy podsycają nienawiść do Polaków, namawiając innych do walki 
z nami. Rozkaz ten wykonam uczciwie, może pan na mnie liczyć.

Przydzielony mi przewodnik poprowadził na tereny obejmujące miejscowości: Gie-
drojcie i Janiszki.

– ...Tu nie wolno nikogo ruszać, tutaj są Polacy. ...Tu są uczciwi Litwini, katolicy 
– relacjonował na bieżąco sytuację na trasie przemarszu. Kiedy podeszliśmy do jednej 
z kolonii w pobliżu Janiszek, oddalił się na krótko. W jednym z gospodarstw odbywało 
się wesele.

– Musiałem coś sprawdzić, żeby nie popełnić pomyłki – zwrócił się do mnie po po-
wrocie. – Tak, tu nie ma ani jednego, którego należałoby oszczędzić...

Wysłana tam przeze mnie kawaleria zlikwidowała wszystkich mężczyzn. Było ich 
dwunastu albo trzynastu5.

1 W rzeczywistości mord na mieszkańcach Glinciszek dokonany został przez 3. kompanię 258. litewskiego rezer-
wowego batalionu policyjnego, w odwet za zaatakowanie przez oddział AK litewskiego patrolu, a nie posterunku.
2 Wśród ofiar egzekucji w Glinciszkach była jedna ciężarna kobieta, Salomea Bałendo. Natomiast twierdzenie 
o „rozpruwaniu brzuchów przez Kałmuków” jest wytworem fantazji.
3 Posterunek policji litewskiej w Dubinkach zlokalizowany był w drewnianej willi turystycznej na dawnym wzgó-
rzu zamkowym, a nie w murowanym zamku. Posterunek został zlikwidowany 8 III 1944 r. przez OP „Błyskawica”, 
a budynek został wówczas spalony. W związku z powyższym ewentualne rozważanie ataku na ten obiekt w czerw-
cu 1944 r. byłoby bezprzedmiotowe. 
4 W rzeczywistości musiało to mieć miejsce kilka dni wcześniej, najprawdopodobniej 22 VI 1944 r.
5 Opis rozstrzelania 12–13 uczestników wesela nie znajduje potwierdzenia w żadnych innych źródłach. Można się 
ewentualnie zastanawiać, czy nie jest dalekim, zniekształconym echem rzeczywistego zajścia, które rozegrało się 
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Idąc dalej – a mając przy sobie tylko trzydziestoosobową grupę kawalerzystów, prze-
mieszczaliśmy się sprawnie i szybko – dotarłem do Janiszek, które parę miesięcy wcześ-
niej zdobywał „Ronin”6.

Wjeżdżając na teren zabudowany, spotkałem grupę polskich dzieci powracającą ze 
szkoły.

– Dzień dobry, dzieci. Ze szkoły idziecie?
– Dzień dobry. Ze szkoły.
– Są wśród was Litwini?
– Tutaj nie ma.
– A jak tam w szkole? Litwini nie krzywdzą was?
– ...A różnie. Jedni są dobrzy, inni nam dokuczają...
– Z Litwinami można wytrzymać – do przodu wysunął się bardziej rozgarnięty chło-

paczek. – Gorzej jest z miejscowym księdzem.
– Z księdzem? – zdziwiłem się. – A dlaczego tak uważasz?
– Ksiądz w ogóle nie chce z nami rozmawiać po polsku, tylko po litewsku. On, pro-

szę pana, dużo mówi o wojnie i namawia Litwinów do walki z Polakami.
– Tak, ten ksiądz to szowinista – wyrwał się ktoś z grupy.
– Szowinista? – Ocena postawy księdza przez dzieci zaskoczyła mnie.
– Dziękuję, dzieciaki. Idźcie do domów – pożegnałem ich. Gdy tylko dzieci oddaliły 

się, skierowałem oddział w stronę plebanii.
– Proszę otworzyć! Jesteśmy polskimi partyzantami... – Po otwarciu drzwi nakaza-

łem przeprowadzenie rewizji.
– Przepraszam księdza bardzo, ale muszę sprawdzić, czy nie gromadzi się tutaj broni 

przeciwko Polakom. – Ksiądz był przerażony. Gdy odzyskał mowę, zaczął narzekać.
– Jakim prawem nachodzicie księdza, to Dom Boży.
– Do Domu Bożego też wejdziemy. Sprawdzimy, czy tutaj nie bezcześci się go – za-

uważyłem. Ksiądz pobladł jeszcze bardziej.
Wcześniej podszedł do mnie mój przewodnik i powiedział mi na ucho:
– Jeśli wierzyć informacji, jaką uzyskałem, w kościele gromadzona jest broń.
Niestety, informacja potwierdziła się. Za głównym ołtarzem znaleźliśmy piętnaście 

karabinów i amunicję.
Po skończonej penetracji zatrzymałem się w zakrystii, każąc sobie przysłać księdza. 

Gdy przyszedł, odprawiłem towarzyszących mi żołnierzy i rozpocząłem z nim rozmowę.
– Ja jestem katolikiem i nie podoba mi się, że ksiądz zajmuje się polityką, buntuje lu-

dzi, gromadzi broń przeciwko Polakom... Ze względu na szacunek do osoby duchownej 
nie zrobimy księdzu krzywdy. Ksiądz wie, jak na naszym miejscu postąpiliby Niemcy 
albo Rosjanie?...

Ksiądz nie wypierał się, że broń gromadzona za ołtarzem znalazła się tam za jego 
przyzwoleniem. 

w domu Rameików w Ołkunach 23 VI 1944 r. Partyzanci 5. Brygady AK zastrzelili tam wówczas sześć dorosłych 
osób, w tym dwóch mężczyzn z sąsiedztwa, którzy przyszli w swaty do Janiny Rameikaitė.
6 15 IV 1944 r. Janiszki zostały okrążone i zaatakowane przez pododdziały 4. i 5. Brygady AK. Dowództwo ogól-
ne sprawował wówczas por. Wiktor Wiącek „Rakoczy”, zaś dowódcą 4. Brygady AK był ppor. Longin Wojciechow-
ski „Ronin”. W miasteczku zlikwidowany został wówczas gminny posterunek policji litewskiej.

GLINCISZKI.indd   305 2/2/15   12:19:54 PM



306

– Tym razem ja zadam księdzu pokutę – pozwoliłem sobie na żart, który potrakto-
wałem całkiem serio. – Na najbliższą niedzielę ksiądz przygotuje kazanie o potrzebie 
współpracy katolików; Polaków i Litwinów. Żeby, broń Boże, nie było w nim żadnych 
akcentów wrogich, ksiądz rozumie? Ma to być kazanie nawołujące do zgody i pojedna-
nia. My sprawdzimy, czy ksiądz to zrobił dobrze...

I sprawdziłem. Ksiądz wygłosił takie kazanie. Mało tego, przyznał wobec wiernych, 
że jako osoba duchowna błądził, dając się wmanewrować w rozgrywki polityczne. Prosił 
o modlitwę za siebie, żeby Bóg mu wybaczył, że namawiał do niezgody, do walki po-
między braćmi katolikami dwóch sąsiadujących ze sobą narodów...7 

W miasteczku przewodnik wskazał na dom litewskiego policjanta, który wcześniej – 
podczas potyczki z Polakami – stracił nogę.

– On jest na liście uczestników rzezi dokonanej na Polakach. To bardzo zły czło-
wiek – informował mnie mój przewodnik. – Cała jego rodzina występuje przeciwko 
Polakom.

Do mieszkania policjanta wszedłem w obstawie kilku partyzantów. W obszernej, 
nieco mrocznej izbie było tłoczno. Policjant, którego szukaliśmy, siedział przy stole. 
Miał na sobie służbowy uniform, w rękach trzymał laskę. W pobliżu okna przy warszta-
cie tkackim krzątały się dwie dorastające dziewczyny, a w obrębie kuchni gospodyni. 
W rogu izby stało duże, założone do połowy poduchami łóżko, nad którym wisiał świę-
ty obraz. Dopiero gdy uważnie rozejrzałem się po izbie, spostrzegłem, że za łóżkiem, 
z brodami wspartymi na jego krawędzi, znajduje się czwórka małych dzieci. Cały ten 
drobiazg przestraszonymi oczętami spoglądał w naszą stronę i półgłosem wymawiał coś 
po litewsku.

– Co te dzieciaki mówią? – zapytałem policjanta, który doskonale znał język polski.
– Te dzieci modlą się, żeby zostawili przy życiu ich rodziców, bo kto da im opiekę. – 

Dziewczyny przestały tkać i pobladłe nieruchomo stały przy warsztacie.
– Jak to się stało – zwróciłem się do policjanta – że poszedłeś mordować Polaków? 

Dlaczego ty, który sam mówisz po polsku, prześladujesz nas?! Od dawna jesteś w po-
licji? – Policjant zaczął się tłumaczyć. Mówił, że tak się złożyło, takie były warunki. 
Potrzeba utrzymania licznej rodziny sprawiła, że zdecydował się na taki niepewny chleb.

Raz jeszcze rzuciłem okiem na spoglądające na święty obraz i szepczące modlitwę 
dzieci i poczułem dziwny ucisk w krtani. Nagle wystraszyłem się, że moi partyzanci 
usłyszą, jak więźnie w niej mój głos. Wciągnąłem powietrze w płuca i gromko poleci-
łem:

– Proszę kolejno wychodzić! Opuścić izbę i zaczekać na podwórzu! – Gdy ostatni 
żołnierz przekroczył próg, zwróciłem się do policjanta.

– Tym dzieciom podziękuj, że daruję ci życie. I zapamiętaj, że drugi raz może ci się 
to nie przydarzyć...

Na liście, którą miał przewodnik, był jeszcze leśniczy i pracownik poczty. Później 
skierowaliśmy się w stronę Giedrojci. Przemieszczając się w pośpiechu, odstąpiłem od 
rutynowych spraw ubezpieczenia i wcześniejszego rozpoznania terenu. Kierowała mną 

7 Niestety brak jest innych źródeł, umożliwiających weryfikację prawdziwości opisu zajścia z litewskim księdzem 
w Janiszkach, w tym także ewentualnego wykrycia składowanej w kościele broni. Miejscowym proboszczem był 
wówczas ks. Antanas Mažeika. 
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potrzeba szybkiego wykonania rozkazu „Łupaszki” i pomszczenia Polaków pomordo-
wanych w Glinciszkach. Nie wiedziałem, że w tym czasie, poinformowany o wszystkim, 
generał „Wilk” nakazał naszemu komendantowi odwołać swój rozkaz i zaniechać akcji 
odwetowej. Tak w moim przypadku, jak i w przypadku pozostałych dowódców było na 
to za późno. Rozproszeni w terenie, podążaliśmy za przydzielonymi przewodnikami, 
realizując plan, który powstrzymać miał Litwinów od ataków na polską ludność i wyka-
zać, że wszystkie ataki z ich strony surowo zostaną przez nas pomszczone. 

Wtedy, przy wjeździe do Giedrojci, nadzialiśmy się na wyjeżdżającą z miasteczka 
kolumnę litewskich policjantów. Na manewr wycofania było za późno. Z obu stron po-
sypały się strzały, doszło do walki8. Zaskoczeni Litwini rozproszyli się. Ich siły były 
zbyt małe, aby stawić nam skuteczny opór. Szybko z bezpośredniego starcia obie strony 
przeszły do prowadzenia ognia z ukrycia.

Nagle, wycofując się w bezpieczne miejsce, zauważyłem pędzącego wprost na mnie 
siwka. Jego siodło było opuszczone. Boże, trafili „Eskimosa”9 – przebiegło mi przez 
myśl. Podskoczyłem, by zatrzymać konia, ale spłoszony nowymi strzałami – które roz-
legły się tuż obok – pokłusował w przeciwnym kierunku.

Chwilę później na swoim siwku podjechał do mnie „Eskimos”. Kamień spadł mi 
z serca. – Więc to nie był koń „Eskimosa”? – A taki podobny? Tuż za „Eskimosem” na 
drodze pojawili się partyzanci z zatrzymaną litewską furmanką. Ciągnący ją koń miał 
rozerwany bok od wybuchu granatu.

– Zastrzel tego konia! – krzyknąłem do żołnierza, kierującego się prosto na mnie. 
Wtem z furmanki wyskoczyło dwóch Litwinów. Jednemu udało się nawet otworzyć 
ogień. Na szczęście niecelny. Policjanci nie mieli szans. Chwilę później strzelanina 
ucichła. Zebrałem oddział i skierowałem się prosto pod posterunek. Liczebnie był on 
nieduży. Miał za to dogodne warunki do obrony. Zbudowany z betonowych pustaków 
i umieszczony na piętrze, był trudny do zdobycia.

Litwini, którzy starli się z nami, rozpraszając się w terenie, czasowo zostali wyeli-
minowani z walki. Lepszej okazji do zdobycia posterunku nie będzie – pomyślałem. Jak 
go dostać?...

Ech – myślę sobie. – Wezmę wiązkę granatów i rzucę pod drzwi. Część moich ludzi 
prowadziła już ostrzał okien, a ja – pozostawiając konia przy drodze – zbliżyłem się na 
kilka metrów do ciężkich, dębowym drzwi z okuciami. Kiedy zacząłem przygotowywać 
granaty, nagle ktoś z tyłu szarpnął mnie za ramię. Gdy się obejrzałem, przy mnie stał 
jeden z tych, których niedawno przydzielił mi „Łupaszka”.

– Dowódca, ta twoje miejsce jest tam – pokazał gestem na ukrytych za murem żołnie-
rzy. Pochodzący z Wilna mężczyzna należał do grupy partyzantów, których wszyscy się 
bali. Byli to ludzie bardzo bojowi, ale trudni w dowodzeniu, niezdyscyplinowani. Wielu 
z nich miało tatuaże i przeszłość kryminalną.

8 Wspomniana potyczka z policjantami litewskimi koło Giedrojć dotyczy zapewne starcia, które miało miejsce 
wieczorem 22 VI 1944 r. W rzeczywistości jednak policjanci litewscy jechali do miasteczka, a nie wyjeżdżali z nie-
go. Przyjmując taką interpretację powyższego opisu, należy dojść do wniosku, że we wspomnieniach „Maksa” od-
wrócona została chronologia zdarzeń. Najpierw bowiem doszło do starcia pod Giedrojciami, a dopiero później 
oddział przemaszerował w stronę Janiszek, odwrotnie niż w opisie „Maksa”.
9 Partyzant N.N. „Eskimos” z 3. szwadronu 5. Brygady AK.
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Postawa wileńskiego chłopaka zaskoczyła mnie. – Dasz sobie radę? – zapytałem 
z uśmiechem, oddając mu granaty.

– Spokojna głowa, dowódco – mrugnął porozumiewawczo i trzymając w ręku gra-
naty, podbiegł pod drzwi. Podłożenie przez niego granatów było bardzo odważne, rzekł- 
bym nawet ryzykowne. Ich wybuch nastąpił w momencie, gdy chłopak odskakiwał za 
betonowy mur. Wejście do twierdzy zostało uwolnione.

Gdy kilka minut później ten sam chłopak wysadził w podobny sposób drzwi we-
wnętrzne, z okna na piętrze Litwini wywiesili kawał białej szmaty. Posterunek został 
zdobyty. Policjanci poddali się. Było ich pięciu. Zabrałem im broń i po skompletowaniu 
oddziału ponownie dołączyłem do brygady10.

Źródło: J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”, Legni-
ca 1994, s. 258–262.

10 Niestety, brak jest innych źródeł umożliwiających weryfikację tego opisu rozbrojenia posterunku policji litew-
skiej w Giedrojciach.
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Nr 35

Wspomnienia Edwarda Pisarczyka „Wołodyjowskiego” z 3. szwadronu 5. Brygady AK 
na temat zajść w Glinciszkach oraz akcji odwetowej 5. Brygady AK na Litwie (frag-
ment)

20 czerwca [1944 r.] rankiem do pobliskiego majątku niemieckiego1 Glinciszki udała 
się nieduża grupa naszych partyzantów przebranych w cywilne ubrania i, zachowując się 
arogancko w stosunku do osób cywilnych, starała się sprowokować ich do zawiadomie-
nia Litwinów w Podbrzeziu. Dowództwo nasze liczyło, że celem ujęcia awanturników 
Litwini wyjdą z Podbrzezia w znacznej sile, my natomiast ukryjemy się w wąwozie i na 
cmentarzu, otoczymy ich, rozbroimy i, prowadząc przed sobą jako zakładników, wkro-
czymy do miasta i zlikwidujemy garnizon. Tak jak przewidywano, meldunek dotarł do 
Podbrzezia, ale zamiast znacznego oddziału, zostało wysłanych do Glinciszek tylko dwu-
nastu policjantów2. Zamaskowani na cmentarzu, widzieliśmy, jak szli w kierunku mająt-
ku. Przepuściliśmy ich. Czekaliśmy na większy oddział, ale nie nadszedł. Ci, co wchodzili 
do majątku, zobaczyli, jak nasi „przebierańcy” ładują bańki od mleka napełnione spiry-
tusem na duży wóz zaprzężony w konie pociągowe. W majątku była gorzelnia. Jeden 
z policjantów strzelił do partyzanta stojącego na wozie, ale nie trafił. Kula trafiła w bańkę 
i spirytus zaczął wyciekać. Partyzant, a był to „Alfons” (Alfons Hirsz), widząc to, zatkał 
dziury obu rękami i wołał: „Dajcie korek, dajcie korek, spirytus ucieka, szkoda!”. Troskę 
o spirytus mógł przecież przypłacić życiem3. Przystąpiliśmy do akcji. Na nasze wezwa-
nie, by się poddali, Litwini odpowiedzieli ogniem. Walka trwała bardzo krótko. Zginęło 
dwóch Litwinów, trzech odniosło rany, reszta uciekła4. Po naszej stronie zginął „Leliwa”5. 
Akcja się nie udała. W kilka godzin po naszym wycofaniu się przybył do Glinciszek sil-
ny oddział Litwinów i urządził rzeź polskiej ludności cywilnej. Policjanci rozstrzeliwali 
mężczyzn na miejscu, gdzie kto stał, kobiety zabijali kolbami, dzieciom rozbijali głowy 
o mur i wrzucali drgające jeszcze zwłoki do rowu. Zamordowali wtedy około 40 osób, 
wszystkich Polaków mieszkających w Glinciszkach, a także przybyłych z innych wsi6. 

1 Znajdującego się w niemieckim zarządzie.
2 Według niemieckiego meldunku, litewski patrol liczył tylko ośmiu ludzi (RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks do-
wódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannführera Hansa-Joachima Böhmego nr 5701, 24 VI 1944 r., 
k. 60, zob. wyżej, Aneks, dokument nr 8).
3 Opisywane szczegóły zajścia w majątku Glinciszki, inspirowane najwyraźniej ubarwionymi wspomnieniami An-
toniego Rymszy „Maksa” (J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros”, „wojennyj sud”..., 
s. 256–258; D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”..., s. 85), nie odpowiadają rzeczywistemu przebiegowi wypadków. Po-
tyczka z litewskim patrolem rozegrała się bowiem przy szosie Podbrzezie–Giedrojcie, a nie na terenie majątku.
4 Ogółem w potyczce w Glinciszkach straciło życie czterech Litwinów, a co najmniej dwóch kolejnych zostało 
rannych (RGWA, f. 504, op. 1, d. 10, Teleks dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Litwie SS-Sturmbannführe-
ra Hansa-Joachima Böhmego nr 5701, 24 VI 1944 r., k. 60, zob. wyżej, Aneks, dokument nr 8; Bestialska zbrodnia 
Litwinów w Glinciszkach..., s. 3; Mord w Glinciszkach..., s. 1).
5 Informacja nieprawdziwa. W rzeczywistości Józef Kodź „Leliwa” poległ w ataku na Podbrzezie 27 VI 1944 r., 
walcząc w szeregach 4. Brygady AK „Narocz”.
6 Zamieszczony powyżej udramatyzowany opis egzekucji powiela rozpowszechnione wyobrażenie o przebiegu 
zbrodni w Glinciszkach, odbiegające jednak od rzeczywistości. Dodać też trzeba, że nie zamordowano wówczas 
wszystkich mieszkańców Glinciszek, tylko przede wszystkim mieszkańców jednego z domów.
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Nie był to pierwszy przypadek wymordowania bezbronnej polskiej ludności cywilnej 
przez Litwinów. Podobny wypadek miał miejsce wiosną 1943 roku w okolicy N[owych] 
Święcian, gdzie zamordowali oni 1200 Polaków7. W odwet za te morderstwa oraz celem 
zapobieżenia podobnym aktom ludobójstwa, 25 czerwca trzy Brygady – 4., 5. i 23. prze-
kroczyły dawną granicę z Litwą w celu zastosowania represji wobec ludności litewskiej8. 
Było to dla nas bardzo smutne, ale nie mieliśmy innego wyjścia, aby uchronić polską 
ludność. Rozstrzelaliśmy wtedy 4 policjantów i około 80 cywilów – mężczyzn9. Przy 
każdym zabitym zostawiliśmy pisemne wyjaśnienie po polsku i po litewsku oraz ostrze-
żenie, by litewskie wojsko i policja walczyły z nami, ludźmi uzbrojonymi, a nie wolno 
mordować bezbronnej ludności cywilnej. Jeśli się mordy powtórzą, użyjemy w odwecie 
większych sił.

Akcja i ostrzeżenia poskutkowały, nie doszło do dalszej eskalacji zbrodni. Litwini 
nie czuli się pewnie na naszym terenie i sami zlikwidowali kilka słabszych garnizonów 
i je przenieśli do siebie.

Brygada nasza, która liczyła w tym czasie ponad 500 żołnierzy, zaległa na odpoczy-
nek w pobliżu jezior sużańskich. Nasz trzeci szwadron zakwaterował się w Majerań-
cach10.

Źródło: E. Pisarczyk „Wołodyjowski”, 5. Brygada „Śmierci”, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1994, 
z. 11, s. 30–31.

7 Odniesienie do masowych egzekucji przeprowadzonych na miejscowych Polakach w pow. święciańskim (nie 
tylko koło Nowych Święcian) 20–21 V 1942 r. (a nie w 1943 r.), w odwecie za śmierć trzech niemieckich oficerów 
z rąk partyzantów sowieckich. Odwet zarządzony został przez okupacyjne władze niemieckie, a wykonany m.in. 
przez kolaboranckie litewskie formacje policyjne. Skala zbrodni nie została do dziś sprecyzowana, jednak przyto-
czona powyżej liczba 1200 ofiar jest bez wątpienia znacznie zawyżona.
8 W rzeczywistości oddziały te nie działały w ramach jednej, skoordynowanej akcji. 5. Brygada AK wykonała ak-
cję odwetową samodzielnie 22–24 VI 1944 r. Natomiast 4. i 23. Brygada AK działały w ramach 2. Zgrupowania AK, 
które przeprowadziło działania odwetowe na Litwie 28–29 VI 1944 r.
9 Powyższe liczby zostały przytoczone zapewne za wspomnieniami por. Wiktora Wiącka „Rakoczego” i – jak 
wynika z innych źródeł – są nieco zawyżone. Zupełnie nieprawdziwe jest natomiast twierdzenie, że ofiarami byli wy-
łącznie mężczyźni. W rzeczywistości bowiem zdecydowaną większość ofiar stanowiły kobiety i osoby nieletnie.
10 Właśc. Mejrańcach.
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E. Relacje i wspomnienia dotyczące akcji odwetowej 2. Zgrupowania AK

Nr 36

Wspomnienia dowódcy 2. Zgrupowania AK mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgiel-
nego” na temat akcji odwetowej na Litwie (fragment)

Bezpośrednio po pogrzebie rtm. Mariana Kisielewicza1 zostałem wezwany do Ko-
mendy Okręgu „Wiano” do Wilna. W komendzie dowiedziałem się, że w dniu 20 czerw-
ca 1944 r. w Glinciszkach2 i okolicy nastąpiła masakra miejscowych Polaków. Zginęło 
80 osób3. Sprawcami mordu byli Litwini.

Komendant okręgu polecił mi, abym całym zgrupowaniem dokonał rajdu na tereny 
położone wzdłuż dawnej granicy polsko-litewskiej, [z] rejonu jezior sużańskich w kie-
runku na miejscowość Inturki, celem zademonstrowania obecności sił polskich na tych 
terenach. Zgrupowanie nie miało zadania pacyfikacji terenu ani odwetu. Odszukaniem 
sprawców mordu w Glinciszkach zajęły się nasze organy sprawiedliwości na szczeblu 
Okręgu „Wiano”.

Zasadniczo byłem przeciwny używaniu wojska do podobnych celów, ponieważ tego 
typu akcje wypaczają jego charakter i często deprawują, a poza tym miałem pewne 
obiekcje co do słuszności wykonania akcji przez Zgrupowanie nr 2, którym dowodzi-
łem, gdyż Glinciszki nie leżały na terenie Inspektoratu BC – znajdowały się one na 
terenie Inspektoratu A.

Komendant okręgu płk Krzyżanowski4, zlecając mi wykonanie rajdu, kierował się – 
tak mi wówczas oświadczył – większą operatywnością Zgrupowania nr 2 i aktualnym 
rozmieszczeniem brygad zgrupowania. Chociaż argumenty komendanta nie przekonały 
mnie, to jednak więcej już nie oponowałem i przystąpiłem do wykonania polecenia. 
Rajd wykonałem w dn. 25–27 czerwca 1944 r.5 Akcję przeprowadziłem osobiście, aby 
czuwać nad jej prawidłowym wykonaniem6. 

Rajd trwał krótko, gdyż jak dowiedziałem się z komunikatów radiowych, w dniu 
23 czerwca rozpoczęła się wielka ofensywa wojsk radzieckich na szerokim froncie. Padł

1 Por./rtm. Marian Kisielewicz „Ostroga”, dowódca 23. Brygady AK, poległ w akcji na pociąg pod Łokcianami 
21 VI 1944 r. Jego pogrzeb odbył się następnego dnia w dworze Olszewo, pow. Święciany.
2 Miejscowość odległa o 32 km na płn. od Wilna [przypis w oryginale].
3 W rzeczywistości łączna liczba zabitych w Glinciszkach i Podbrzeziu 20 VI 1944 r. szacowana jest na 39 osób.
4 Prawdopodobnie rozmówcą mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgielnego” w Wilnie nie był komendant Okrę-
gu AK Wilno ppłk. Aleksander Krzyżanowski, przebywający w tym okresie czasu w Dziewieniszkach (80 km od 
Wilna), lecz może jego zastępca ppłk Lubosław Krzeszowski „Ludwik”.
5 Rajd zgrupowania mjr. „Węgielnego” wykonany został prawdopodobnie w dniach 25 VI – 2 VII 1944 r., z cze-
go na terenie Litwy zgrupowanie przebywało w dniach 28–29 VI 1944 r.
6 W czasie rajdu ktoś z propagandy KO „Wiano” rozrzucił ulotki w języku polskim z podpisem „Węgielny”. Nie 
byłem autorem ulotki. Treść ulotki moim zdaniem była niewłaściwa. Niestety, nie miałem wpływu ani na fakt roz-
rzucenia ulotki, ani na jej treść [przypis w oryginale].
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Witebsk i Bobrujsk. Zgrupowanie musiało zgodnie z planem wracać na swoje tereny, 
celem przeprowadzenia akcji „Burza”.

Akcję „Burza” rozpocząłem z własnej inicjatywy w dniu 1 lipca 1944 r. Rozkazy 
wydałem w Ornianach.

Źródło: M. Potocki, Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 1981, 
s. 29–30.
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Nr 37

Wspomnienia Henryka Sipowicza-Bogowskiego „Farysa” z 4. Brygady AK na temat 
akcji odwetowej na Litwie (fragmenty)

25 czerwca [1944 r.] dotarły do nas dwie wiadomości, które przyjęliśmy z mieszanym 
uczuciem. Pierwszą, o pojawieniu się sowieckich oddziałów na wschodnich rubieżach 
województwa wileńskiego, skwitowaliśmy krótko: A więc są już „przyjaciele”... Druga 
była bardziej szokująca i wzburzyła nas wszystkich. Tą hiobową wieścią był ohydny 
mord dokonany na mieszkańcach Glinciszek, niedużego zaścianka i dworu o tej samej 
nazwie. Zamieszkiwali je Polacy, tak miejscowi, jak i przybyli na kresy z centralnej 
Polski w czasie wojny. […]

Wiadomość o mordzie wstrząsnęła nami do głębi. Ponad 40 osób1 zabito bez litości, 
nie oszczędzając nawet dzieci. Katami, tak jak w Święcianach2, okazali się gestapowcy 
litewscy z niesławnej saugumy3. Widocznie nienawiść do Polaków odebrała im rozum. 
Wszakże wiedzieli, że ta nieludzka prowokacja wzburzy mieszkańców całego pograni-
cza polskiego, nie wyłączając Litwinów osiadłych na tych terenach. Że nie maczali oni 
rąk w tej zbrodni, to pewne. Przecie od wieków łączyły ich dobrosąsiedzkie kontakty 
z polską większością na kresach.

Rozpoznanie okoliczności mordu, przeprowadzone przez wywiad AK z rozkazu 
gen. „Wilka”4, potwierdziło doniesienia postronnych świadków. Odpowiedzialność po-
nosiła sauguma i szaulisi z miejscową policją na czele. Poinformował nas o tym dowódca 
brygady po powrocie z odprawy w sztabie 2. Zgrupowania, zwołanej w trybie pilnym.

Rozkaz dowódcy okręgu był jednoznaczny. Należało natychmiast przeciwdziałać 
podobnym kaźniom, demonstrując obecność AK w pasie przygranicznym. W wypadku 
pojmania zbrodniarzy stawić ich przed sądem polowym, zgodnie z prawem wojennym. 
Nie miała to być pacyfikacja, tylko zamanifestowanie siły Armii Krajowej, która w żad-
nym wypadku nie będzie przyglądała się bezczynnie eksterminacji ludności polskiej.

Byliśmy nieco zaskoczeni nagłym rozkazem przerwania dotychczasowych zadań bo-
jowych i wyruszenia ku granicy litewskiej. Oprócz „Naroczy”5 w akcji tej miały wziąć 
udział pozostałe jednostki 2. Zgrupowania.

Jadąc ze zwiadem konnym przy boku „Ronina”6, zastanawiałem się, jak też ma 
wyglądać w praktyce nasza demonstracja. Porucznik „Ol”7 wzruszył ramionami, do-

1 Przyjmuje się, że 20 VI 1944 r. w Glinciszkach i Podbrzeziu zamordowanych zostało ogółem 39 osób.
2 Mowa o przeprowadzonych w pow. święciańskim 20–21 V 1942 r. masowych egzekucjach Polaków, zarządzo-
nych odwetowo przez okupacyjne władze niemieckie, a wykonanych przez litewskie formacje policyjne.
3 Sprawcami zbrodni w Glinciszkach i Podbrzeziu byli przede wszystkim członkowie 3. kompanii 258. litewskie-
go rezerwowego batalionu policyjnego. Dostępne źródła nie potwierdzają natomiast udziału w zbrodni funkcjona-
riuszy Litewskiej Policji Bezpieczeństwa (saugumy).
4 Ppłk/płk Aleksander Krzyżanowski „gen. Wilk”, komendant Okręgu AK Wilno w latach 1941–1944.
5 „Narocz” – nazwa 4. Brygady AK, pochodząca od jeziora znajdującego się na macierzystym terenie oddziału, 
upamiętniająca jednocześnie partyzantów OP „Kmicica”, zamordowanych w okolicy tego jeziora przez partyzantów 
sowieckich w końcu sierpnia 1943 r.
6 Ppor. Longin Wojciechowski „Ronin”, dowódca 4. Brygady AK „Narocz”.
7 Ppor. Aleksander Czarnowski „Ol”, dowódca plutonu zwiadu konnego 4. Brygady AK „Narocz”.
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dając, że to tak, jak codziennie przeczesywanie terenu połączone z rekonesansem bo-
jowym...

Komendant brygady był bardziej konkretny:
– Jedziemy po to, by szaulisi i sauguma poczuli własny swąd. Jeszcze raz powtarzam 

– żadnych działań na własną rękę ani zastraszania wieśniaków. Spotkamy jakiś oddział 
policji, biada mu! To samo spotka szaulisów schwytanych z bronią w ręku. Każdą osadę, 
wiochę czy zaścianek najpierw otaczamy, by się mysz nie wymknęła. Podejrzane chału-
py przetrząsamy, nie wyłączając zabudowań gospodarskich. Dowódcy kompanii otrzy-
mali dokładne instrukcje. Mają natychmiast meldować o ukrywających się w obejściach 
przybyszach z zewnątrz. Mogą być to tajniacy saugumy. Nie ma mowy o rekwizycjach, 
poza żywnością dla żołnierzy; naturalnie za pokwitowaniem i tylko w zamożniejszych 
zagrodach i folwarkach litewskich...

„Żbik”8, jadący tuż obok, odezwał się nagle z głupia frant:
– No dobrze, panie komendancie, a jak rozpoznać Litwinów? Cholera wie, boćwi-

niarz9 to, czy nie boćwiniarz? Wszyscy w tych stronach gadają dobrze po polsku.
„Ronin” uśmiechnął się. – To się okaże. Poznasz, kto zacz, po ojczenasz i zdro- 

waśce...
Parsknęliśmy z udanej riposty. [...]
Osady litewskie nie witały nas chlebem i solą. Wyludnione drogi i zawarte wrota 

przypominały wymarłe osiedla. Nikt nie stał na ganku, tylko w niektórych okienkach 
ktoś wyglądał spoza zasłonek na gościniec, śledząc z niepokojem wkraczające oddziały.

Z reguły wołaliśmy sołtysa, by zasięgnąć języka. Pytania nasze były zwięzłe: Kto 
mieszka we wsi, czy są jacyś obcy spoza sołectwa, czym się zajmują młodzi miesz-
kańcy?...

Gdy padały słowa „sauguma” lub „szaulisi”, obserwowaliśmy bacznie twarz sołtysa 
i jego reakcję. Gdy odpowiadał prosto z mostu, bez ociągania się i odważnie, można 
było przyjąć to za dobrą monetę. Podejrzany błysk w oku, kołowanie czy też cień nie-
zdecydowania uważaliśmy za chęć przemilczenia prawdy lub próbę wyprowadzenia nas 
w pole. W takim wypadku dokonywaliśmy przeglądu wszystkich chałup i pomieszczeń 
gospodarskich.

Na ogół sołtysi i mieszkańcy wsi litewskich nie próbowali wystrychnąć nas na dud-
ków. Bali się odpowiedzialności. Wiedzieli, że kłamstwa mogą drogo kosztować.

Po całodziennym marszu dowódca zarządził postój za Sużanami. W okolicy miały 
też zatrzymać się na nocleg pozostałe brygady biorące udział w akcji oraz dowództwo 
zgrupowania na czele z „Węgielnym”.

Wytypowanie naszej grupy północno-wschodniej10 do tej niecodziennej operacji nie 
było przypadkowe. Chodziło o szybką reakcję, a że na co dzień operowaliśmy w pobliżu 
granicy litewskiej, więc wybór padł na nas. Co prawda „Żbik” tłumaczył to nieco ina-
czej. Twierdził z przekorą, że gen. „Wilk” wiedział, co robi – wybrał najlepszych...

O wypoczynku marzyliśmy wszyscy, jednak do wsi, w której mieliśmy nocować, był 
kawał drogi.

8 Pchor. Antoni Dubaniewicz „Żbik”, dowódca sekcji w plutonie zwiadu konnego 4. Brygady AK „Narocz”.
9 Boćwiniarz – pogardliwe określenie Litwina używane przez Polaków.
10 2. Zgrupowanie AK nazywano także grupą lub zgrupowaniem północno-wschodnim.
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Zmierzch gęstniał coraz bardziej. Na dobitek złego zaczął mżyć deszcz. Jechaliśmy 
w milczeniu, wypatrując w dali jakiegoś światełka. Po kilkunastu minutach przycwa-
łował zwiadowca ze szpicy, meldując „Roninowi”, że przed nami jest wiocha. Istotnie 
była, lecz nie ta, o którą chodziło dowódcy. Zgodnie ze sztabówką do wybranego miej-
sca noclegu brakowało około trzech kilometrów. […] Plutony wkroczyły do osady, zaj-
mując wyloty drogi i obrzeża wioszczyny. Czekały na decyzję co do przydziału kwater 
i rozmieszczenia drużyn.

„Dobek” 11 pokręcił głową.
– Kilka chałup na krzyż to za mało. Nawet w gumnach nie zmieścimy się…
– Do tego zaścianek jest litewski – wtrącił „Ol”. – Byłem w pierwszej chacie. Wszy-

scy wystraszeni, rozmawiali ze sobą po swojemu, jakby naradzali się, co robić. Chłop 
chciał wyjść z chaty, niemalże w gatkach, tak mu było śpieszno za odrynę.

– Może się zesrał ze strachu? – „Korsarz”12 nazywał rzeczy po imieniu.
Coś tknęło „Ronina”.
– Otoczyć szczelnie zaścianek i być w pogotowiu bojowym – zwrócił się do adiutan-

ta. – A my chodźmy do owej chałupy.
Przed wrotami ułani zsiedli z koni i okrążyli zagrodę ze wszech stron.
„Ronin” z „Olem” weszli do mrocznej izby. „Żbik” i ja pozostaliśmy w sieni. Drzwi 

były otwarte na rozcież. Gdy dowódca i „Ol” przekroczyli próg izby, chłop w gaciach 
i w długiej koszuli podniósł się z krawędzi łóżka, w którym spali dwaj chłopcy. Baba 
stała przy piecu, żegnając się ukradkiem. Nie słyszałem, o czym była mowa, lecz „Ol” 
miał minę groźną, pytając o coś gospodarza. Po chwili wyszli oboje. „Ronin” zarządził 
szczegółową rewizję chaty i całego obejścia.

„Żbik” z ułanami zabrał się do przeszukiwania zakamarków chaty, natomiast jeden 
pluton „Zagończyka”13 wziął na siebie pozostałe budynki.

„Ronin”, „Dobek” i ja wyjechaliśmy na wiejską drogę, czekając na wynik rewizji.
Nagle usłyszeliśmy okrzyk któregoś z żołnierzy:
– Ręce do góry!
Natychmiast znaleźliśmy się z powrotem w opłotkach. Pod stodołą, w otwartych 

wrotach spostrzegliśmy w nikłym światełku fanara kilku strzelców, którzy na krzyk ko-
legi skupili się wokół odryny. Z jej wnętrza wyprowadzono jakiegoś faceta w cywilnym 
ubraniu. Gdyby nie niemieckie saperki i szeroki pas pod marynarką, trudno byłoby do-
myślić się, że ma coś wspólnego z wojskiem. Okazało się jednak, że ma i to dużo…

Znaleziono go w stodółce, śpiącego na sianie. Przeprowadzona natychmiast rewizja 
osobista oraz dokładne przetrząśnięcie stodoły zgubiły Litwina z kretesem. Znaleziono 
przy nim, za pazuchą, niemiecką spluwę i legitymację w języku niemieckim i litewskim. 
Stało w niej czarno na białym, że należał do policji. Co do tego jeden z rewidujących, 
nota bene Łotysz14, nie miał żadnych wątpliwości. Przed ucieczką do AK sam służył 
w podobnej formacji. Przetłumaczył dosłownie treść legitymacji służbowej.

11 Pchor. Dobiesław Smoliński „Dobek”, adiutant dowódcy 23. Brygady AK.
12 Pchor. Jan Lisowski „Korsarz”, dowódca 1. kompanii 4. Brygady AK „Narocz”.
13 Sierż. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, dowódca 2. kompanii 4. Brygady AK „Narocz”.
14 W oddziałach 2. Zgrupowania AK służyło co najmniej kilku Polaków z Łotwy. Według relacji Czesława Sawi-
cza „Horskiego”, w 4. Brygadzie AK „Narocz” służył np. strz. „Ryga” – „Łotysz mówiący po polsku” (C. Sawicz 
„Horski”, Moja wojna, cz. 2, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1998, nr 7–8 (104–105), s. 13).
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W momencie przekazywania dokumentu dowódcy pojmany tajniak zrobił błyska-
wiczny ruch, jakby chciał dać nura w zarośla okalające stodołę. To go zgubiło. Padł strzał 
z pistoletu (to Łotysz, stojący najbliżej, zareagował pierwszy). Trafienie było śmiertelne.

Rewizja w chałupie także dla gospodarza nie była pomyślna. Znaleziono naboje 
i znaczek szaulistowski. W czasie przesłuchania chłop gubił się w zeznaniach. Nie chciał 
zdradzić powiązań z saugumistą. Tłumaczył głupio, że go nie zna, że pozwolił mu tylko 
przenocować itd., itd. Nic nie trzymało się kupy. Wyraźnie kluczył, aby nie zdradzić 
niczego, co by przemawiało przeciwko niemu. Wyczuwało się jednak, że miał nieczyste 
sumienie. Od początku do końca łgał jak najęty. Zanim wykryto tajniaka, twierdził upar-
cie, że poza jego rodziną nie ma nikogo w zagrodzie.

– A naboje?
– On nic nie wie. Chyba dzieci skądiś przyniosły…
Twarda sztuka. Zapewne był „litewskim strzelcem”, ale w chacie broni nie znalezio-

no. Może miał ją schowaną poza domem, gdzieś w strzesze lub w kartoflaniku…
Gubiliśmy się w domysłach, opuszczając zaścianek, lecz że chłopu niczego nie udo-

wodniono, pozostawiliśmy go w chałupie. „Ronin” postanowił maszerować dalej, do 
wyznaczonego postoju, no bo część chłopaków musiałaby spać pod gołym niebem. Fak-
tycznie miejsca nie było dla wszystkich. Kompanie ruszyły przed siebie, jednakże po 
chwili dowódca zatrzymał się, wzywając „Żbika”.

– Trzeba sprawdzić znienacka, co robi chłop. Czy przypadkiem nie zamyśla powia-
domić najbliższych załóg o naszym przemarszu?...

„Żbikowi” nie trzeba było powtarzać dwa razy. My ruszyliśmy stępa za plutonami, 
które opuściły już zaścianek.

Nie upłynęła zdrowaśka, gdy rozległy się dwa wystrzały. Porucznik „Ronin” spojrzał 
na mnie:

– Sprawdź, co tam się dzieje!
Szybko ruszyłem ku zagrodzie. Podejrzliwość „Ronina” okazała się uzasadniona. 

Osaczywszy powtórnie zagrodę, „Żbik” postanowił sprawdzić, czy wciąż jeszcze leżą 
zwłoki tajniaka. Zanim znalazł się w opłotkach, usłyszał skrzypienie otwierających się 
drzwi. Ktoś wyszedł z chaty, kierując się w stronę pola. Nie namyślając się, „Żbik” 
krzyknął: Stój!! Jednakże ten „ktoś” nie usłuchał wezwania, więc strzelił. Pierwszy raz 
ostrzegawczo, drugi – celując w uciekającego. Skutecznie. Jak się okazało, uciekającym 
był właściciel zagrody15.

[...] 26 czerwca16 nie zapomnę nigdy. Drugi dzień demonstracji zbrojnej na pograni-
czu obfitował w kilka wydarzeń. Było trochę gonitw za uchodzącymi przed nami oddzia-
łami policji litewskiej, które stacjonowały w miasteczkach i większych osadach. Było 
nieco strzelaniny, raczej dla postrachu i na wiwat niż w bojowej potrzebie, gdyż – o dzi-
wo – miejscowe garnizony i posterunki, uprzedzone o naszym przemarszu ku Inturkom, 
wycofały się w popłochu w głąb przygranicznych powiatów po stronie litewskiej. […]

15 Opis powyższego zajścia nasuwa skojarzenia z wydarzeniami, które rozegrały się 29 VI 1944 r. w folwarku Ku-
mańce, należącym do osadnika Kajetonasa Matkevičiusa (szaulisa i partyzanta litewskiego z 1941 r.). Na terenie jego 
gospodarstwa żołnierze AK zabili leśnika Klemensasa Kekysa z Podubinki, który był narzeczonym córki gospoda-
rza. Jako leśnik, mógł on być umundurowany, uzbrojony i zaopatrzony w stosowną legitymację służbową. Gospo-
darz Kajetonas Matkevičius nie został jednak wówczas zabity.
16 Jeśli był to drugi dzień akcji 2. Zgrupowania AK na Litwie, to należy przypuszczać, że był to raczej 29 VI 1944 r.
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Byliśmy bezpieczni. Nasze podjazdy konne, penetrujące okoliczne trakty, nie sygna-
lizowały żadnej odsieczy ani ekspedycji wojsk stacjonujących w Malatach i Wiłkomie-
rzu. Tylko w jednym wypadku, gdzieś w pobliżu jeziora, za Sużanami, Litwini próbo-
wali stawić opór, lecz zorientowawszy się, że są bez szans, szybko zwinęli chorągiewkę 
i czmychnęli w stronę Malat17.

Pamiętam, pchnięto nasz szwadronik do oskrzydlającego manewru wśród zalesio-
nych pagórków, ciągnących się nad rzeczką o nieznanej mi nazwie. Zajęliśmy stanowi-
ska na jakimś uroczysku i czekaliśmy ze „Żbikiem” (w czasie akcji bojowej walczyłem 
w jego sekcji) na sygnał do ataku, lecz niestety odwołano go, bowiem oddział nieprzyja-
cielski wycofał się z kabały, dając drapaka, gdzie pieprz rośnie. Wystarczyło kilka serii, 
aby mieć odważniaków z głowy.

Skończyło się na dokładnym przeczesaniu lasu i najbliższej okolicy w pogoni za 
niedoszłym przeciwnikiem. Ulotnił się jak kamfora, pozostawiając ślady swego pobytu 
w jednym z majątków, które zajęliśmy na postój brygady.

Dwór był okazały i bogaty. Nic dziwnego – należał do jakiegoś pułkownika byłej 
armii litewskiej, ponoć współpracownika gen. Plechawicziusa. W nim właśnie stacjono-
wał oddział policji, gdyż ów pułkownik (nie pamiętam nazwiska) nadal współpracował 
z saugumą, pełniąc jednocześnie funkcję szefa organizacji szaulistowskiej na terenie 
malackim. Naturalnie on także czmychnął razem z oddziałem.

Fornale i zarządca majątku, wzięci na spytki, wygadali się, że to on właśnie ściąg-
nął pomoc z zamiarem stawienia oporu naszym jednostkom. Był ponoć zatwardziałym 
prześladowcą polskiej mniejszości w powiatach przygranicznych Litwy. Rewizja, prze-
prowadzona we dworze, potwierdziła jego powiązania z miejscową policją i paramilitar-
nymi organizacjami. Świadczyły o tym pamiątki, zdjęcia i różne symboliczne militaria, 
znalezione w pokojach.

Po krótkiej naradzie dowódca brygady zarządził zniszczenie wszystkich rzeczy oso-
bistych „pana domu”, razem z ogromną stodołą, w której były zgromadzone pułkow-
nikowskie dobra, prawdopodobnie zdobyczne lub zrabowane w polskich folwarkach. 
[…] Stodoła z rupieciami spłonęła jak świeca. Dwór i czworaki oszczędzono, ponieważ 
mieszkali w nich fornale i czynszownicy Bogu ducha winni. Rodzina zarządcy z dzieć-
mi także musiała gdzieś mieszkać, a że zajmowała jedno skrzydło we dworze, ocalał on 
z całym otoczeniem. […]

Słońce chyliło się ku zachodowi, skwar jednak nadal spływał z bezchmurnego błęki-
tu. Żadnego powiewu, kompletna cisza mącona jedynie pieniem skowronków nad zło-
cistymi polami i łanami zbóż. Mieliśmy za sobą dwa dni marszu, a że upał dawał się we 
znaki, z radością przyjęliśmy wiadomość o dłuższym popasie w pierwszej napotkanej 
wsi lub we dworze. Wciąż jeszcze przebywaliśmy na pograniczu litewskim w okolicach 
Dubinek.

[…] Gdy się wydawało nam, że nie będzie końca drogi, zwiad kawaleryjski, idący 
w przedniej straży, zameldował o dużym zaścianku, który rozsiadł się po obu stronach 
traktu. W dali, nieco na uboczu, połyskiwało jeziorko czy też rozlewisko rzeczne, a za 
nim jakieś zabudowania. Zaścianek był zamieszkały przez potomków polskiej szlachty 

17 W dostępnych źródłach brak jest potwierdzeń styczności 2. Zgrupowania AK z nieprzyjacielem w czasie rajdu 
na terenie Litwy.
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zagrodowej, osiadłej tu od wieków. To rzucało się w oczy, bowiem każdy dom mieszkal-
ny wsparty był na drewnianych kolumienkach, zadaszonych gontem lub strzechą.

[…] Sztab brygady ze zwiadem konnym postanowił stanąć we dworze. To jego po-
bielane ściany przeświecały gąszcza zieleni po drugiej stronie jeziorka.

Wjechaliśmy stępa na zachwaszczony majdan dworski, w ordynku, jak na paradzie 
wojskowej. Wiedzieliśmy, że w majątku mieszkała polska rodzina. Nie pamiętam na-
zwiska rodowego właścicielek. Tak – właścicielek, gdyż oprócz sędziwego ekonoma we 
dworze mieszkały same niewiasty. […]

„Dobek” z „Olem” i dowódcami kompanii sprawdzili wszystkie miejsca zakwatero-
wań we dworze i przyległych zaściankach. Wydali też odpowiednie rozkazy z ramienia 
dowódcy brygady, który przed kolacją udał się do majora „Węgielnego”, by zdać rela-
cję z przebiegu całodziennej marszruty. Powrócił po paru godzinach z nowinami. Jutro 
o świcie wyruszamy do baz wyjściowych, czyli na swoje tereny, gdzie mamy do wyko-
nania określone zadania bojowe.

Rozkaz przyjęliśmy z zadowoleniem, gdyż przemierzanie bez określonego celu 
piaszczystych dróg w spiekocie nudziło żołnierzy. […]

27 czerwca o świcie byliśmy już na nogach. Czekał nas długi przemarsz do rejonu 
działania między Żejmianą i Wilią. […]

Szliśmy szybkim marszem, utrzymując łączność z całym zgrupowaniem i sztabem 
majora „Węgielnego”, który na ostatnim wspólnym postoju przydzielił nam odpowied-
nie zadania bojowe. Mieliśmy je rozpocząć natychmiast po opuszczeniu Ornian, w po-
bliżu których odbyła się odprawa dowódców brygad. […]

Źródło: H. Sipowicz-Bogowski „Farys”, Burza nad Kresami, Łódź 1993, s. 121–134.
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Nr 38

Wspomnienia st. strz. Czesława Sawicza „Horskiego”1 z 2. kompanii 4. Brygady AK na 
temat akcji odwetowej na Litwie (fragment)

Z Punżanek poszliśmy na Litwę, by powstrzymać mordowanie ludności polskiej 
przez Litwinów. Przeszliśmy przez Sużany, Podubinkę, Purwiniszkia i znaleźliśmy się na 
Litwie. Zabudowania puste, Litwini uciekli, zostawiając cały dobytek. Dopiero w mająt-
ku Żejmy znaleźliśmy właściciela, który legitymował się polskim dowodem osobistym. 
Fakt ten budził podejrzenia. Piotr Juchniewicz mówił dobrze po polsku. Ppor. „Pająk” 
już chciał go zwolnić, lecz żołnierze pochodzący z Podbrodzia rozpoznali go. Był to Po-
lak, który się ożenił z bogatą Litwinką i zlitwinizował. Rodzinę, tj. żonę i dzieci, wysłał 
w głąb Litwy, ponieważ słabo mówili po polsku, a sam został, by pilnować majątku. Brat 
jego Paweł Juchniewicz2 mieszkał w Polsce w Podubince, był polskim patriotą. Piotr 
po oddaniu Wileńszczyzny przez Sowietów Litwie uczestniczył w Podbrodziu w wy-
dawaniu ludziom dowodów osobistych litewskich, przerabiając nazwiska polskie na 
rdzennie litewskie, np. Zajączkowski na Kiszkis (zając), Kowalewski na Kovalunas itp. 
Nawet własne nazwisko przerobił bratu z Juchniewicza na Juknisa. Należał do „szau-
lisów”, brał udział w prześladowaniu Polaków. Dowódca nasz zażądał, by wydał broń, 
nie wydał. Dostał 25 wyciorów, też nie wydał. Zaczął się odgrażać żołnierzom, których 
rozpoznał. Sąd polowy skazał go na rozstrzelanie, zabudowania zostały podpalone. Nie 
uszliśmy z 5 km, gdy w płonących budynkach zaczęły eksplodować materiały wybucho-
we, amunicja.

Źródło: C. Sawicz „Horski”, Moja wojna, cz. 4, „Zeszyty Historyczne Wiano” 1998, nr 10 (107), 
s. 7–8.

a W oryginale Purwieniszki.
1 St. strz. Czesław Sawicz „Horski”, sekcyjny w 1. drużynie plut. Witolda Jusisa „Podkówki”, z plutonu ppor. Jana 
Domienieckiego „Pająka”, z 2. kompanii 4. Brygady AK „Narocz”.
2 Paweł Juchniewicz, s. Franciszka (1903–1972), stryjeczny brat Piotra Juchniewicza. Zamieszkały w Podubince, 
gm. Podbrodzie, deportowany wraz z rodziną w głąb ZSRR w latach 1951–1956, po zwolnieniu repatriowany do 
Polski. Jego żona, Wanda z d. Kowalewska, była stryjeczną siostrą Anny Sawicz z d. Kowalewskiej, matki autora 
relacji Czesława Sawicza (C.A. Sawicz, Powstanie pierwszego zbrojnego oddziału Armii Krajowej na Wileńszczyź-
nie. „Kmicic”, „Łupaszka”, „Ronin”, mps, 2010, s. 195–196; Notatka z rozmowy ze Sławomirem Juchniewiczem, 
s. Pawła Juchniewicza, 2 IX 2011 r.; Notatka z rozmowy z Czesławem Sawiczem, 30 VIII 2011 r.).
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Nr 39

Wspomnienia strz. Aleksandra Płanowa „Tomcia” z 4. Brygady AK na temat akcji od-
wetowej na Litwie (fragment)

Brałem udział w akcji po Glinciszkach w czerwcu 1944. Adiutant komendanta 
„Dobek”1 powiedział: „Tomcio, rozkazuję tobie wykonać wyrok” i wskazał domek chło-
pa wyglądającego oknem. „To jest szpieg litewski”. Pobiegłem z karabinem do strzału. 
Dzieciak z płaczem łapał mnie za nogi. Wyprowadziłem chłopa za stodołę, wystrzeliłem 
do góry, kazałem wóz i konia przyszykować do wyjazdu i pojechaliśmy w kierunku, 
gdzie szła nasza brygada. Była to straszna noc, paliły się domy, stodoły, bydło ryczało, 
słyszałem wybuchy, detonacje, co pewien czas strzały. Nagle komendant2 na koniu za-
trzymał się koło mego wozu, że ja wiozę szpiega litewskiego. Powiedziałem, że wóz jest 
pełny partyzantów, którzy byli wycieńczeni w akcji, i że ktoś ze złości doniósł komen-
dantowi o wszystkim. Odpowiedziałem komendantowi, że ja nie wykonałem wyroku 
śmierci po przesłuchaniu chłopa. „Ronin” przyznał mi rację. Woźnica płakał z radości, 
że żyje.

Źródło: Od Naroczy do Niemna. Relacje partyzantów Kmicica – Łupaszki – Ronina Armii Kra-
jowej na Wileńszczyźnie III 43–VII 44, oprac. L. Bednarczuk (na prawach rękopisu), Gdańsk–Lipce, 
21 VIII 2005, s. 104.

1 Pchor. Dobiesław Smoliński „Dobek”, adiutant dowódcy 23. Brygady AK.
2 Ppor. Longin Wojciechowski „Ronin”, dowódca 4. Brygady AK „Narocz”.
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Nr 40

Wspomnienia dowódcy 4. kompanii 23. Brygady AK ppor. Waldemara Żaby „Bociana” 
na temat akcji odwetowej na Litwie (fragment)

W tym czasie, kiedy braliśmy udział w koncentracji Zgrupowania1, tj. 20 czerwca, 
w Glinciszkach i okolicy Litwini dokonali bestialskiego mordu na Polakach. Zginęło 
80 osób2. Całe rodziny, łącznie z małymi dziećmi, zostały wymordowane.

W ramach odwetu nasze Zgrupowanie dostało rozkaz wkroczenia na starą Litwę3. 
Akcja trwała parę dni. Po wkroczeniu na Litwę widzieliśmy łuny pożarów na horyzoncie 
– tak buszowały nasze inne brygady, wykonując swe zadania. W akcji odwetowej brała 
udział również nasza brygada, a w tym i moja kompania.

Wpadaliśmy do poszczególnych gospodarstw, szukając mężczyzn, których już nie 
było. Uciekli, bojąc się odwetu z naszej strony. Samo zaś ich poszukiwanie wprawiało 
w panikę będące na gospodarstwie kobiety, a o to mi tylko chodziło, gdyż nie mogłem 
znęcać się nad bezbronnymi, chociaż może nawet winnymi.

Po zakończeniu akcji, podejrzewając, że niektórzy z moich żołnierzy mogli dopuścić 
się jakiejś grabieży, zarządziłem zbiórkę kompanii i kazałem opróżnić plecaki. Okazało 
się, że jeden z żołnierzy wziął budzik. Zbeształem go i kazałem budzik odnieść właści-
cielowi.

Tak wyglądał odwet mojej kompanii na Litwie.

Źródło: W. Żaba, Wspomnienia seniora rodu Żabów linii obabińskiej, Warszawa 1997, s. 83.

1 2. Zgrupowanie AK, dowodzone przez mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”.
2 Szacuje się, że 20 VI 1944 r. w Glinciszkach i Podbrzeziu zabitych zostało ogółem 39 osób.
3 Na teren przedwojennej Republiki Litwy.
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Nr 41

Wspomnienia strz. Aleksandra Szemiela „Wiatra” z 4. kompanii 23. Brygady AK na 
temat akcji odwetowej na Litwie (fragment)

Noc była ciemna, gdy ruszyliśmy przyspieszonym marszem na zachód. Przed półno-
cą wkroczyliśmy do małego miasteczka, okrążając go jednocześnie ze wszystkich stron. 
Cicho jak duchy rozsypały się kompanie i drużyny po okolicznych domach. Otoczony 
bunkrami i drutami kolczastymi posterunek policji był pusty. Dowódcy kompanii prze-
kazali dowódcom plutonów i drużyn adresy domów, do których należało wejść i wy-
konać określone zadanie. Jego wykonanie nie trwało dłużej niż dwie godziny. Wszyst-
ko przebiegało w absolutnej ciszy. Nie słychać było świstu wyciorów, bo poszukiwani 
mężczyźni zniknęli gdzieś jak kamfora. Mimo skrupulatnych poszukiwań nie udało się 
odnaleźć miejscowego proboszcza, który – jak twierdzono – wygłaszał z ambony anty-
polskie apele i nawoływał do rozprawienia się z Polakami. Około drugiej w nocy bryga-
da opuściła miasteczko, oświetlone tym razem płonącym budynkiem posterunku policji 
i stosów utworzonych z urzędowych dokumentów miejscowego urzędu gminy1.

Wkrótce potem brygada rozdzieliła się na poszczególne kompanie, aby wykonać 
swoje zadanie na terenie kilku wsi naraz. Ze zdumieniem patrzyłem na swego dowód-
cę ppor. „Bociana”2, który z dżentelmena wobec kobiet przeistoczył się w groźnego, 
nieczułego na łzy i wdzięki dziewczęce wykonawcę rozkazu. Pamiętam, jak w jed-
nym domu w brutalny dość sposób wyrzucił z łóżka na środek izby dwie śliczne młode 
dziewczęta i kierując w ich piersi lufę pistoletu, groził zastrzeleniem, jeśli nie zdradzą 
miejsca, w którym się ukrył ich ojciec i brat. Groźba ta była tylko pozorna, bo mimo nie-
znalezienia mężczyzn struchlałym ze strachu dziewczętom nie wyrządzono najmniejszej 
krzywdy. Nie znaleziono mężczyzn w żadnym następnym domu.

W jednym z domów kazano nam celowo narobić wiele szkód. Stojący przed lufami 
karabinów mieszkańcy za zgrozą patrzyli, jak wywleczone z szafy ubrania – jak twier-
dzono – zrabowane po wymordowanych Żydach, przecinano na cztery części, lub do 
szafy mieszczącej białe sukienki i koszule wlewano dziegieć. Na środku izby stał „Bo-
cian”, śledząc ruchy żołnierzy. W pewnym momencie jeden z kolegów znalazł ukryty 
w szafie kieszonkowy zegarek i machinalnie albo celowo włożył do swojej kieszeni. Re-
akcja „Bociana” była natychmiastowa. Trzasnął w gębę niefortunnego żołnierza, wyrwał 
z kieszeni zegarek i z całą siłą cisnął nim o podłogę.

– Jak śmiesz, ty draniu, łakomić się na cudze dobro! Nie jesteśmy grabieżcami, lecz 
ekspedycją karną za zbrodnie popełnione przez ojców, mężów i braci tych kobiet. Niech 
wiedzą łotry, że wysługiwanie się Niemcom nie popłaca! – wołał podniesionym tonem 
por. „Bocian”. – Wiaterek!3 – zwrócił się raptem do mnie nasz dowódca. – Leć do piw-
nicy i zdemoluj wszystko, co tam znajdziesz!

1 Prawdopodobnie obiektem opisanej akcji było gminne miasteczko Janiszki, gdzie posterunek policyjny (opatrzo-
ny ziemnym bunkrem) zlikwidowany został w wyniku akcji 4. i 5. Brygady AK 15 IV 1944 r. Poszukiwanym pro-
boszczem był zapewne ks. Antanas Mažeika.
2 Ppor. Waldemar Żaba „Bocian”, dowódca 4. kompanii 23. Brygady AK.
3 Strz. Aleksander Szemiel „Wiatr” z 4. kompanii 23. Brygady AK.
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W parę sekund byłem we wskazanym miejscu, ale inni mnie już tam wyprzedzili. 
Zapasy wędlin były już zabrane, a słoje ze śmietaną opróżnione. Na szczęście zdążyłem 
jeszcze napełnić nią połowę menażki.

Na zakończenie akcji, podejrzewając, że niektórzy żołnierze mogli się dopuścić 
jakiejś grabieży, ppor. „Bocian” zarządził zbiórkę kompanii i kazał opróżnić plecaki. 
Okazało się, że jeden z żołnierzy wziął budzik. Zbeształ go i kazał budzik ten odnieść 
właścicielom.

Świtało już, gdy kompania ruszyła w dalszą drogę. Obok stojącego samotnie pod 
lasem domku zatrzymaliśmy się. Porucznik zgromadził kompanię i oświadczył, że nasze 
zadanie zostało już wykonane, że po krótkim odpoczynku pójdziemy na miejsce zbiórki, 
a do tego domku można wejść i poprosić o wodę, ale nic poza tym, bo jego mieszkańcy 
nie są wymienieni na liście osób do ukarania.

Wkrótce zapukano do drzwi. Z głębi chałupy dał się słyszeć zaspany głos: „kto 
tam?”.

– Prosimy otworzyć drzwi i przygotować wiadro wody!
Za drzwiami rozległ się wrzask przerażenia i natychmiast potem zaległa grobowa ci-

sza. Na dalsze stukanie do drzwi nie było żadnej odpowiedzi. W końcu któryś z kolegów 
nacisnął mocniej drzwi i otworzyły się one wraz z haczykiem. W izbie nie było nikogo. 

– Gdzie, u licha, podzieli się mieszkańcy? – zapytywano. Raptem na przypiecku za-
uważono bose nogi, bo właściciel tych nóg był cały ukryty w kominie. Zdemaskowany 
gospodarz wygramolił się ze swojego schowka. Był to brodaty starowier. Na jego widok 
rozległ się grzmot śmiechu. Broda, włosy, twarz, ręce i koszula były czarne od sadzy. 
Widząc życzliwe twarze partyzantów, wybuchnął śmiechem również i on.

– Marfa! Wyłaź ze swojej kryjówki! – wrzasnął do swojej żony, która posłuszna swe-
mu małżonkowi wygramoliła się spod łóżka. Mimo woli przyszedł mi na myśl wiersz 
Kraszewskiego pod tytułem Dziad i baba.

– Co macie na sumieniu, że się nas tak boicie? – zapytał gospodarza „Bocian”.
– Nic, panoczku. Litwini nam mówili, że największymi wrogami są Polacy, że palą, 

wieszają i mordują wszystkich mieszkańców Litwy, i dlatego baliśmy się.
– Jak możecie wierzyć w takie brednie. Nie skrzywdziliśmy żadnego nawet Litwina, 

jeśli nie wysługuje się Niemcom. A jeśli rodziny szaulisów dostały trochę w skórę, to 
nic im się nie stanie.

W oczach starowiera ukazały się błyski radości. Zaczął przed nami wylewać swoje 
żale na Litwinów, którzy jemu, jako Rosjaninowi, nie dają ani chwili spokoju.

– Dobrze im tak, heretykom zawziętym – powtarzał, zacierając z zadowolenia ręce.
Po kilkunastu minutach pożegnaliśmy rozgadanego gospodarza i zanurzyliśmy się 

w rosnący w pobliżu las. Maszerowaliśmy kilka godzin, zanim nie zatrzymaliśmy się 
w pięknej wsi nad rzeczką Dubinką4. Była już tam w komplecie cała brygada. Po dłuż-
szym odpoczynku zbudzono nas na znacznie spóźniony obiad. Nie było tego dnia żadnej 
musztry i dlatego też mogliśmy spokojnie podziwiać piękno wsi. Było ciepło, ale nie 
upalnie. W sadach śpiewały ptaki, na niebie dzwoniły skowronki, a żaden podejrzany 

4 Dubinka – rzeka, która wypływa z jeziora Wiragoła, mija wieś Podubinkę i wpada do Żejmiany w Podbrodziu. 
Prawdopodobnie jednak 23. Brygada AK, kończąc rajd po Litwie, stanęła na postój kilkanaście kilometrów na pół-
nocny zachód od rzeki Dubinki, w okolicach wsi Maldziuny. 
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hałas nie mącił ciszy tego dnia. Wiedzieliśmy, że otaczające nas lasy są penetrowane bez 
przerwy przez nasze patrole, a widok leżących przy ręcznych karabinach maszynowych 
naszych czujek dawał poczucie siły i bezpieczeństwa. Środkiem Dubinki płynęła wolno 
łódź, w której siedziało kilku oficerów z księdzem Władysławem5. Patrząc na spokojnie 
płynącą rzeczkę o złocistym dnie i kwitnące w niej nenufary, słuchając piania koguta 
i śpiewu ptaków, zapominało się o wojnie i przyczynie, która nas zaprowadziła do tego 
uroczego ustronia. Nikt się nie roześmiał, słysząc pełne zachwytu słowa „Ambasadora”: 
„Czuję się jak pan na Birżach i Dubince!”6.

* * *
O tej wyprawie na Litwę były zdania rozmaite. Wszyscy byli przekonani, że była ona 

potrzebna, aby przekonać Litwinów o tym, że zbrodnie popełnione na polskim narodzie 
będą ukarane. Wszystkich zaskoczyła jakaś irracjonalna nienawiść tkwiąca w tym naro-
dzie w stosunku do Polaków.

Źródło: A. Szemiel, 23. Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach 
dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002, s. 95–98.

5 Ks. Józef Prejsser „Władysław”, „Protazy” (1907–2002), kapelan 2. Zgrupowania AK.
6 Nawiązanie do tytułu „Pana na Birżach i Dubinkach”, który nosił książę Mikołaj Radziwiłł Rudy (brat królowej 
Barbary Radziwiłłówny) i który dziedziczyli jego następcy, aż do wygaśnięcia linii w XVII w. 
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Nr 42

Wspomnienia Leona Cis-Bankiewicza „Saszy” z 2. kompanii 23. Brygady AK na temat 
akcji odwetowej na Litwie (fragment)

Doszła do nas wiadomość, że Litwini w Glinciszkach dokonali masakry Polaków. 
W bestialski sposób wymordowali mężczyzn, kobiety i dzieci. Nie przepuszczano nawet 
niemowlętom, rozbijając ich główki o ściany domów1. Następnego dnia dostaliśmy roz-
kaz wymarszu całego 2. Zgrupowania AK na Starą Litwę2. Był to odwet. Akcja trwała 
trzy dni od 25 do 27 czerwca3. Wkroczyliśmy na Starą Litwę szerokim, 15-kilometrowym 
pasem. Na południe od naszej brygady posuwały się 4. i 1.4 We wsiach, dość zamożnych, 
zastawaliśmy przeważnie kobiety i małe dzieci. Mężczyźni ukryli się w lasach. Jakże 
można było ich mordować? Wszystko mówiło po polsku, a my nie byliśmy przecież 
bandytami. Kobiet nie gwałcono, dzieci nie zabijano, natomiast nielicznych złapanych 
mężczyzn, jeśli się okazało, że brali udział w mordowaniu Polaków – rozstrzeliwano. Na 
południe od nas niebo nocami czerwieniło się łunami – to używały pozostałe brygady, 
które trafiły na bardziej rdzenną ludność litewską.

Jedyną korzyścią odwetowego rajdu na Starą Litwę były dość znaczne zdobycze 
aprowizacyjne w postaci krów, świń i innego zaopatrzenia. Dopiero tam, na Starej Li-
twie, przekonałem się, jak wrogo Litwini, naturalnie nie wszyscy, byli nastawieni do 
Polaków w wyniku 20-letniej propagandy szaulisów i innych szowinistycznych orga-
nizacji. W pewnej wsi jeden żołnierz z naszego oddziału (Białorusin) złapał kurę i ka-
zał Litwince ugotować z niej rosół. Ta popatrzyła na niego wilkiem i zaczęła rozpalać 
w piecu. Po dwóch godzinach żołnierz z zaostrzonym apetytem wrócił, żądając rosołu. 
Stał na piecu. Litwinka ugotowała mu rosół z calutkiej kury, nawet piór i bebechów mu 
nie poskąpiła. Nie wzięła jednak tego pod uwagę, że głodny żołnierz to zły człowiek, 
musiała więc wrąbać sama swoją potrawkę i to tak szybko, w tempie i dokładnie od 
największego do najmniejszego piórka, wraz z kiszkami nadzianymi gównem, podpra-
wionymi rozgotowaną żółcią i żołądkiem z kamuszkami. Nie dość tego – zawołał kole-
gów i zrobił jej rewizję, połączoną z konfiskatą, że nie została jej ani jedna kura, gąska, 
nie licząc świń, dwóch krów i innych dóbr aprowizacyjnych – ale trzeba tu stwierdzić, 
że nawet po pysku nie dostała, wredna Litwinka, bo wredna, ale przecież kobieta. Jed-
nym słowem – na wszystkie wrogie wystąpienia reagowaliśmy nie biciem, znęcaniem 
się, lecz całkowitą konfiskatą żywności i inwentarza żywego, czasem butów, ale nigdy 
rabunkiem.

1 Przytoczony powyżej opis zbrodni w Glinciszkach nie odpowiada faktom, oparty jest na szeroko rozpowszech-
nionych pogłoskach, utrwalonych później w licznych publikacjach. 
2 Określenie terenu przedwojennej Republiki Litwy.
3 Rajd 2. Zgrupowania AK na terenie Litwy miał miejsce w dniach 28–29 VI 1944 r. Daty podane przez autora za-
inspirowane są najwyraźniej wspomnieniami dowódcy zgrupowania mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgiel-
nego” (M. Potocki, Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 1981, s. 29).
4 W rzeczywistości 4. Brygada AK operowała na północ od 23. Brygady AK, a 1. Brygada AK w rajdzie udziału 
nie brała.
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W pewnej wsi złapaliśmy Litwina w wieku dwudziestu paru lat, mówił po polsku5. 
Ktoś zabrał mu dokumenty, nie zaglądając do nich. Ja ze swoim bratem6 i jeszcze jednym 
żołnierzem szedłem jako dowódca szperaczy. Litwina przydzielono mi jako przewodni-
ka do pokazania bocznej drogi do następnej wsi. W pewnym momencie spostrzegłem, 
że kolumna zatrzymała się, więc i ja kazałem szperaczom stanąć. Po lewej ręce miałem 
niewielki łan lichego zboża, a za nim w odległości 50 m mały zagajnik świerkowy. Od 
kolumny podszedł do mnie kapitan7 z adiutantem8. Miał w ręku dokumenty Litwina. 
„Twoje?” – zapytał i trzepnął go w pysk. Litwin wybałuszył potwornie przestraszone 
oczy i odpowiedział: „Tejp!”9 (tak). Dostał więc po pysku jeszcze raz. Okazało się, że 
jest szaulisem (szaulisi – to szowinistyczna organizacja narodowa Litwinów. Z niej or-
ganizowano bojówki mordujące Polaków). Kapitan powiedział, abyśmy dobrze pilno-
wali tego skurwysyna, i w tym momencie Litwin dał susa w zboże, wiejąc w kierunku 
zagajnika. Ruszyliśmy z bratem za nim, brat walnął do niego z przyrzutu10, Litwin się 
potknął, lecz wpadł do zagajnika. Brat biegł po środku, więc wskoczył w środek za-
gajnika, ja z prawej, a adiutant kapitana z lewej. Za chwilę brat krzyknął, że jest, więc 
wpadłem w zagajnik i ja. Litwin leżał na ziemi i z ust wychodziła mu czerwona piana. 
Strzeliłem mu w łeb. Po chwili wróciliśmy na drogę. Kapitan zapytał, czy zwiał, a gdy 
dowiedział się, że został zabity, zwrócił się do brata, mówiąc, że „Twój ojciec też do-
skonale strzelał”.

Źródło: L. Cis, Dźwina – Wilno – Kaługa. Wspomnienia żołnierza 23. Brasławskiej Brygady Armii 
Krajowej, [b.m. i d.], s. 23. Opublikowane częściowo, ze zmianami, w: A. Szemiel, 23. Brasławska 
Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002, 
s. 98–99.

5 Prawdopodobnie był to dwudziestodwuletni Józef Weryk (Juozapas Verikas) ze Stebuliszek.
6 Strz. Zbigniew Cis-Bankiewicz „Cis”.
7 Por./kpt. Witold Kisiel „Światołdycz”, dowódca 23. Brygady AK.
8 Przypuszczalnie pchor. Albin Palczewski „Kot”, adiutant dowódcy 23. Brygady AK.
9 Właśc. taip.
10 Oddając szybki strzał z biodra.
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Nr 43

1994 sierpień 6, Warszawa – Wspomnienia strz. Zbigniewa Cis-Bankiewicza „Cisa”1 
z 2. kompanii 23. Brygady AK na temat akcji odwetowej na Litwie (fragment)

Moja pierwsza akcja – strzał do człowieka na rozkaz Brygadiera2. Byłem szperaczem 
lewostronnym, brat3 był środkowym łącznikiem, prowadził nas przewodnik4 po zupełnie 
nieznanym terenie, zrobiło się już jasno, mam dobrą pamięć wzrokową i wydało mi się, 
że idziemy w koło, co potwierdził mój brat i szperacz prawy. Zatrzymaliśmy brygadę5, 
natychmiast d[owód]ca się zjawił i wziął na spytki przewodnika, który mówił, że to 
nie jest możliwe, odwrócił się plecami i pokazywał na prawo, a sam skoczył w krzaki 
na lewo. Brygadier wyciągnął pistolet i zaczął strzelać, krzycząc do mnie – strzelaj, 
on nie ma prawa uciec, z pistoletu w biegu na odległość na 50 m nie miał szans, prze-
wodnik biegł zygzakiem między krzakami i drzewami, strzeliłem w biegu; przewodnik 
po zrobieniu kilku kroków padł, a ja, no cóż, miałem miękkie nogi i chciało mi się 
wymiotować – dopiero klepnięcie po plecach Brygadiera i słowo „dziękuję” wpłynęło 
na mnie uspokajająco. W międzyczasie, po zrewidowaniu go, dokumenty potwierdziły 
nasze przypuszczenia, był w służbie litewskich nacjonalistów i nie wiadomo, jak by się 
skończyło to kołowanie całej brygady po bezdrożach.

Źródło: Z. Cis-Bankiewicz, Wilno – Kaługa – Łagry – Tuła – Kowno – Wilno – Lublin – Ziemie 
Odzyskane – Lublin – Gdańsk – Warszawa, Warszawa, 6 VIII 1994, s. 7–8.

1 Strz. Zbigniew Cis-Bankiewicz „Cis”, ur. 1925 w Wilnie, partyzant w 1. drużynie 1. plutonu 2. kompanii 23. Bry-
gady AK.
2 Por./kpt. Witolda Kisiela „Światołdycza”, dowódcy 23. Brygady AK.
3 Leon Cis-Bankiewicz „Sasza” z 2. kompanii 23. Brygady.
4 Prawdopodobnie Józef Weryk (Juozapas Verikas) ze Stebuliszek.
5 Według wspomnień uczestniczącego w opisywanym incydencie brata strz. „Cisa”, Leona Cis-Bankiewicza „Sa-
szy”, to nie szperacze zatrzymali marsz brygady, tylko odwrotnie, a uprowadzony przewodnik nie prowadził oddzia-
łu na długim dystansie, tylko do sąsiedniej wsi.
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F. Dokumenty i publikacje obrazujące pamięć o zbrodniach

Nr 44

1992 maj 20, Dubinki – Rezolucja uczestników wiecu, założycieli parku pamięci w Du-
binkach, w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez polską Armię 
Krajową, skierowana do Rady Najwyższej Republiki Litewskiej

W latach 1919–1946 podczas okupacji polskiej, niemieckiej i ZSRR polska admi-
nistracja i partyzanci Armii Krajowej zamordowali kilka tysięcy niewinnych cywilów 
– obywateli Republiki Litewskiej: dzieci, kobiet, osób w podeszłym wieku, rolników, 
księży, nauczycieli, leśników. Dziesiątki tysięcy obywateli Litwy doświadczyło hańby, 
tortur i koszmaru rozboju. Tylko w rejonie malackim, w okolicach Dubinek, Bijuciszek, 
Janiszek, Inturek i innych, w dniach 23, 29 czerwca 1944 roku zostało wymordowa-
nych ponad stu niewinnych Litwinów. Ludobójstwa na ludności litewskiej dokonano 
we wschodniej części Litwy – na całym terenie objętym polską okupacją: w Wilnie, 
w okolicach Dziewieniszek, Pielasy i innych. Ludobójstwa dokonano zgodnie z planem 
polskiej władzy okupacyjnej, metodycznie i okrutnie. Stwierdzamy, że ofiary okupacji 
Polski Piłsudskiego i jej kontynuatora – Armii Krajowej – zostały niesłusznie zapomnia-
ne, a kaci nieukarani. To niewybaczalne przeoczenie obecnej władzy litewskiej. Do re-
ferendum tę sytuację należy naprawić: 

Domagamy się:
1) uzupełnienia ustawy Republiki Litewskiej „O odpowiedzialności za ludobójstwo 

na mieszkańcach Litwy” (nr I-2477), przyjętej 9 kwietnia 1992 r., jak następuje:
W preambule, ustęp czwarty: „stwierdzając, że polityka ludobójstwa, przestępstw 

wobec ludzkości była wykonywana wobec mieszkańców Litwy w czasach aneksji i oku-
pacji przez Polskę Piłsudskiego, nazistowskie Niemcy i ZSRR”. 2 art.: „Mordowanie 
i torturowanie ludności Litwy, deportacja jej mieszkańców dokonana w latach okupacji 
i aneksji Litwy przez Polskę, Niemcy i ZSRR, odpowiadają cechom przestępstwa ludo-
bójstwa, określonego w przepisach prawa międzynarodowego” (uzupełnienia podkreś-
lone).

2) rozszerzenia postanowienia Rady Najwyższej nr I-2478 (9 IV 1992), pkt 1: wsta-
wiając po słowach „materiał o” słowa „Polski Piłsudskiego”, dalej jak w tekście; pkt 2: 
po słowie „Izraela” wstawić słowo „Polski”, dalej jak w tekście.

Aldona Pranckėnienė
Przewodniczący uroczystości

Uczestnicy (28 podpisów)

Źródło: Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai: Dubingių parko-memorialo sodintojų lenkų 
Armijos Krajovos genocido aukoms atminti rezolucija, „Voruta” 1992, nr 19 (61), s. 1 (tłumaczenie 
z języka litewskiego Marta Grzybowska).
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Nr 45

2006 marzec 26, Warszawa – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 55. rocznicę 
śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej

Pięćdziesiąt pięć lat temu, 8 lutego 1951 r., zamordowany został w komunistycznym 
więzieniu major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, żołnierz do końca wierny Niepod-
ległej Polsce, za swoją służbę odznaczony orderem Virtuti Militari.

Zygmunt Szendzielarz był żołnierzem kampanii wrześniowej. Jako dowódca szwa-
dronu kawalerii walczył w szeregach Armii „Prusy” i Grupy Operacyjnej gen. An-
dersa.

Od początku okupacji był uczestnikiem konspiracji niepodległościowej, członkiem 
Związku Walki Zbrojnej, jednym z organizatorów ruchu oporu na Wileńszczyźnie.

W 1943 r. objął dowództwo pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wi-
leńszczyźnie, który przekształcił się w 5. Wileńską Brygadę Armii Krajowej. W latach 
1943–1944 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej stoczyła kilkadziesiąt bitew. Oddział 
majora „Łupaszki” prowadził krwawe walki z wojskami hitlerowskimi oraz z sowiecką 
partyzantką terroryzującą Polaków. W czasie tych działań major Zygmunt Szendzielarz 
zdobył sobie zaszczytną opinię znakomitego dowódcy.

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” uniknął tragicznego losu większości żoł-
nierzy wileńskiej AK podstępnie rozbrojonych i uwięzionych przez Sowietów po ope-
racji „Ostra Brama”. W 1944 r. przedostał się na teren Białostocczyzny i odtworzył tam 
oddziały 5. Wileńskiej Brygady AK, stając do walki z sowiecką okupacją. Mimo ogrom-
nej dysproporcji sił szwadrony 5. Brygady rozwinęły szeroko zakrojoną działalność, 
tocząc walki z komunistycznymi siłami bezpieczeństwa na terenie Podlasia, Białostoc-
czyzny, Warmii, Mazur, Pomorza Gdańskiego i Pomorza Zachodniego. Oddziały utwo-
rzone przez majora „Łupaszkę” przeprowadziły w latach 1945–1952 około 450 akcji 
zbrojnych. W jednostkach podległych majorowi „Łupaszce” panowała wzorowa dyscy-
plina. Zwalczały one nie tylko komunistyczny aparat bezpieczeństwa, ale także chroniły 
ludność przed pospolitymi bandytami.

Przeciwko partyzantom majora „Łupaszki” zmobilizowano duże siły NKWD, UB, 
KBW i MO. Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” został aresztowany w czerwcu 
1948 r., a następnie skazany na osiemnastokrotną karę śmierci. W śledztwie zachował 
godną postawę. O łaskę nie poprosił. Wieczorem 8 lutego 1951 r. został stracony w wię-
zieniu mokotowskim. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” stał się symbolem niezłomnej walki o Nie-
podległą Polskę, jaką toczyli Żołnierze Wyklęci – żołnierze antykomunistycznego ruchu 
oporu z organizacji Wolność i Niezawisłość, Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, 
Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK, Narodowych Sił Zbrojnych, Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego i z wielu innych organizacji; podkomendni podpułkownika „Kotwi-
cza”, podporucznika „Zagończyka”, kapitana „Młota”, majora „Orlika”, majora „Zapo-
ry”, kapitana „Warszyca”, majora „Ognia”, kapitana „Bartka” i wielu innych, których 
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żołnierski szlak kończyła śmierć w nierównej walce z komunistycznymi siłami bezpie-
czeństwa bądź ubecki strzał w tył głowy. 

Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc Ich pamięć, stwierdza, że Żołnierze Wyklęci 

dobrze zasłużyli się Ojczyźnie.
Marszałek Sejmu

/–/ Marek Jurek

Źródło: „Monitor Polski” 2006, nr 24, poz. 63, http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/uchwaly/278_u.
htm, dostęp 30 IX 2008.
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Nr 46

2007 listopad 12 – Doniesienie agencji informacyjnej Baltic News Service o pośmiert-
nym odznaczeniu mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” przez prezydenta Polski, 
opublikowane w litewskim dzienniku „Lietuvos Rytas”

Organizator zbrodni dubińskiej odznaczony przez prezydenta Polski

Prezydent Polski Lech Kaczyński wręczył pośmiertnie wysokie odznaczenie pań-
stwowe członkowi polskiego ugrupowania wojskowego, który walczył z uczestnikami 
ruchu odrodzenia niepodległej Litwy i pomordował mieszkańców litewskiej wsi. 

Major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim „Łupaszka”, został odznaczony Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w niedzielę podczas obchodów Dnia Niepodle-
głości Polski. Rządowe odznaczenia zostały wręczone również innym uczestnikom 
walk o niepodległą Polskę oraz przywódcom antykomunistycznych ugrupowań woj-
skowych.

Z. Szendzielarz w latach II wojny światowej był jednym z dowódców oddziałów Ar-
mii Krajowej (AK) na Wileńszczyźnie, walczył z litewskimi partyzantami1. 20 czerwca 
1944 roku, po tym, jak litewscy policjanci za zdradę dwóch2 swoich przyjaciół i mord 
AK na nich rozstrzelali 273 cywilnych mieszkańców wsi Glinciszki, dowodzony przez 
„Łupaszkę” oddział wymordował w Dubinkach 27 pokojowo nastawionych mieszkań-
ców. Wśród pomordowanych było również dwoje mieszkających w miasteczku Pola-
ków4.

Po zakończeniu wojny „Łupaszka” powrócił do Polski. W 1948 roku został aresz-
towany niedaleko Zakopanego i w 1950 roku skazany na rozstrzelanie. Kara śmierci 
została wykonana w 1951 roku.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Izba Wojskowa Sądu Najwyższego unie-
ważniła ten wyrok. 

Zdaniem dziennika Sojuszu Lewicy Demokratycznej „Trybuna” jednym z głównych 
akcentów obchodów Dnia Niepodległości Polski stało się przemówienie uczestniczącego 
w uroczystościach prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, w którym przywódca państwa 

1 W rzeczywistości dowodzona przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” 5. Brygada AK, podobnie jak inne 
lokalne oddziały AK, walczyła przeciwko partyzantce sowieckiej oraz przeciwko okupantowi niemieckiemu i kola-
boracyjnym formacjom wojskowym i policyjnym na służbie niemieckiej, m.in. litewskim.
2 W zasadzce zorganizowanej przez 5. Brygadę AK straciło życie nie dwóch, lecz czterech funkcjonariuszy 3. kom-
panii 258. litewskiego rezerwowego batalionu policyjnego. Twierdzenie o wydaniu (zdradzeniu) ich polskim party-
zantom przez miejscową ludność cywilną budzi wątpliwości. Nie można wykluczyć, że było ono wymysłem spraw-
ców późniejszej zbrodni w Glinciszkach, zagrożonych pociągnięciem do odpowiedzialności karnej przed niemieckim 
sądem za dokonanie egzekucji na bezbronnych cywilach.
3 Przyjmuje się, że 20 VI 1944 r. w Glinciszkach (na terenie majątku, a nie we wsi) i Podbrzeziu zamordowanych 
zostało łącznie 39 osób. 
4 Pamiętać należy, że zbrodnia w miasteczku i osadzie wojskowej Dubinki, która pociągnęła za sobą łącznie 
27 ofiar, była częścią większej akcji odwetowej, przeprowadzonej przez oddział partyzancki mjr. „Łupaszki” na te-
renie gmin Giedrojcie, Janiszki i Malaty. W jej wyniku zabitych zostało prawdopodobnie nie mniej niż 68 osób. 
Wśród nich było więcej, niż tylko dwie, osób narodowości polskiej lub pochodzących z mieszanych rodzin polsko- 
-litewskich.
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chwalił „polskich patriotów walczących w 1918 roku o prawo stworzenia bez przeszkód 
przyszłości na ziemi swoich przodków”. 

„Chylę czoła przed wszystkimi patriotami narodu polskiego, którzy swój los i życie 
poświęcili w imię wolności ojczyzny. Niech Bóg błogosławi i umacnia wolną Polskę. 
Niech żyje wolna Polska” – cytuje „Trybuna” słowa przywódcy Litwy.

Źródło: Dubingių žudynių organizatoriui – Lenkijos prezidento apdovanojimas, „Lietuvos Ry-
tas”, 12 XI 2007 (wydanie internetowe: http://www.lrytas.lt/-11948859891192802523-p1-Lietuvos-
diena-Dubingių-žudynių-organizatoriui-Lenkijos-prezidento-apdovanojimas.htm, dostęp 28 V 2014; 
tłumaczenie z języka litewskiego Marta Grzybowska).
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Nr 47

2010 marzec 22 – Informacja rzecznika prasowego Instytutu Pamięci Narodowej An-
drzeja Arseniuka przypominająca o działaniach IPN upamiętniających postać mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”, opublikowana w związku z 100. rocznicą jego urodzin 
na łamach „Naszego Dziennika”

W związku z artykułem Anny Ambroziak Zlekceważyli bohatera zamieszczonym 
w „Naszym Dzienniku” w dn. 15 marca 2010 r.1 Instytut Pamięci Narodowej pragnie 
poinformować, iż badania nad dziejami podziemia niepodległościowego po 1944 roku 
stanowią jeden z istotnych nurtów prac prowadzonych przez skupionych w instytucie 
historyków. Nie ma oddziału IPN, który nie miałby w tym zakresie istotnych dokonań. 
Pracom tym, których efektem są liczne publikacje, towarzyszą działania edukacyjne uka-
zujące prawdę o „Żołnierzach Wyklętych” i przywracające społeczną pamięć o nich.

W marcu 2010 roku w ogólnopolskich wydaniach gazet „Rzeczpospolita”, „Gazeta 
Polska” i „Gość Niedzielny” ukazały się dodatki edukacyjne – poświęcone żołnierzom 
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, w tym podkomendnym majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Termin ich publikacji był nieprzypadkowy – wpi-
sały się bowiem w rocznice ważne dla dziejów walki z „władzą nieludzką”. Przypomnij-
my, iż 1 marca 1951 r. rozstrzelani zostali przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. W marcu tego roku obchodzimy również 100. rocznicę uro-
dzin majora „Łupaszki”. Wspomniane dodatki edukacyjne miały przypomnieć opinii 
publicznej o tych wydarzeniach i przywrócić ich bohaterom należną cześć.

W artykule znalazło się, niestety, wiele nieścisłości wynikających zapewne z niezna-
jomości skali działań edukacyjnych i naukowych Instytutu Pamięci Narodowej. Postać 
majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” zawsze znajdowała się w polu zaintereso-
wań historyków pracujących w IPN. Szczególną rolę w badaniach nad dziejami komen-
danta „Łupaszki” i jego żołnierzy odgrywają oddziały IPN w Gdańsku oraz Warszawie. 
Właśnie w tych oddziałach powstały dwie wystawy, z czego jedna z nich w całości po-
święcona „Łupaszce” i jego podkomendnym. Gdańska ekspozycja pt. Za świętą sprawę. 
Żołnierze „Łupaszki”2 została uroczyście zaprezentowana już w 2001 r. i od tamtej pory 
była pokazywana w przeszło 50 miastach Polski. Kolejna wystawa pt. „Ostatni leśni”, 
Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–19533 powstała w warszawskim oddziale IPN i do-
kumentuje między innymi działalność 6. Brygady Wileńskiej, podlegającej także majo-
rowi „Łupaszce”.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich inicjatyw IPN mających na celu upamiętnie-
nie majora Zygmunta Szendzielarza. Ale warto wspomnieć pokrótce o kilku znaczą-
cych inicjatywach, chociażby takich jak Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 

1 A. Ambroziak, Zlekceważyli bohatera, „Nasz Dziennik”, 15 III 2010.
2 Za świętą sprawę. Żołnierze „Łupaszki”, wystawa przygotowana przez OBEP IPN w Gdańsku w 2001 r., auto-
rzy: P. Niwiński, J. Marszalec, P. Szubarczyk.
3 „Ostatni leśni”, Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953, wystawa przygotowana przez OBEP IPN w Warsza-
wie w 2002 r., autorzy: K. Krajewski, T. Łabuszewski.
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1944–19564 wydany w 2007 r., w którym major i jego żołnierze zajmują ważne, należne 
im miejsce. Dzieło to, nagrodzone w 2008 r. tytułem Książki Historycznej Roku, bogato 
dokumentuje działalność niepodległościowych oddziałów partyzanckich w skali całej 
Polski. Znajdują się w nim istotne, podstawowe informacje dotyczące 5. i 6. Brygady 
Wileńskiej (i stosowny materiał ilustracyjny). Atlas ten trafił do wszystkich szkół ponad-
gimnazjalnych w Polsce.

Kolejną inicjatywą mającą na celu dotarcie do jak najszerszego odbiorcy jest lubel-
ski cykl filmów „Z archiwum IPN”, przypominający zapomnianych bohaterów walki 
o niepodległość z lat 1944–1963. TVP Polonia wyemitowała już 75 odcinków poświęco-
nych żołnierzom antykomunistycznego podziemia, z których trzy w całości poświęcone 
zostały majorowi „Łupaszce” i jego podkomendnym5. Podobny, kilkunastoodcinkowy 
cykl, przygotowali pracownicy Oddziału IPN w Warszawie w TVP Historia (w tym dwa 
odcinki poświęcone żołnierzom „Łupaszki”).

Uwadze autorki artykułu uszła też stała współpraca historyków IPN z Fundacją „Pa-
miętamy”, której celem jest przywracanie godnej pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. 
Mają oni swój udział w ponad 20 upamiętnieniach wzniesionych przez Fundację (co naj-
mniej połowa z nich poświęcona jest żołnierzom Majora). To także historycy Oddziału 
IPN w Warszawie zebrali i przygotowali piosenki „Żołnierzy Wyklętych”, które znalazły 
się na płycie zespołu De Press pt. Myśmy rebelianci. Piosenki Żołnierzy Wyklętych (na 
płycie tej znajduje się także hymn brygady mjr. „Łupaszki”).

W artykule pojawiła się informacja, jakoby działalność instytutu nie przyczyniała 
się do „masowej popularyzacji postaci, takich jak Zygmunt Szendzielarz” (wypowiedź 
Leszka Żebrowskiego). Czym zatem są coroczne rajdy edukacyjne organizowane 
przez IPN w okolicach czerwca szlakiem zgrupowania majora „Łupaszki”? Od 2002 r. 
uczestniczyło w nich tysiące uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
a w czerwcu tego roku przygotowywana jest już 8. edycja rajdu, szczególna, bo właśnie 
w 100. rocznicę urodzin majora Zygmunta Szendzielarza. Już dziś zapraszamy panią 
redaktor do Koszalina na spektakl teatralny 30 marca Łupaszka – święty czy grzeszny6. 
To z kolei inicjatywa szczecińskiego IPN, którą dzień wcześniej poprzedzi akcja roz-
rzucania z awionetki ulotek nad miastem z tekstem majora z marca 1946 roku. W tym 
samym mieście będzie można obejrzeć wystawę poświęconą „Łupaszce” również z ini-
cjatywy IPN.

W artykule pojawiła się insynuacja, jakoby IPN nie przygotował się należycie do 
100. rocznicy urodzin majora „Łupaszki”. W odpowiedzi pani redaktor nadmieniam, 
iż jeszcze w tym roku powstanie w IPN album dokumentujący działalność brygad 
„Łupaszki”7. Publikacja ta, realizowana przez Oddział IPN w Warszawie, przygoto-
wywana jest przez Kazimierza Krajewskiego i dr. Tomasza Łabuszewskiego z BEP, 
i dr. Piotra Niwińskiego z BUiAD. Nawiasem mówiąc, dwaj pierwsi są autorami pod-

4 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.
5 Lufa, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak (2009); Łupaszka, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak; Po-
morski rajd majora „Łupaszki”, reż. A. Sikorski, współautor S. Poleszak (2009) – filmy dokumentalne TVP S.A. 
z cyklu „Z archiwum IPN”, przygotowane przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, oddziałów w Warszawie 
i Lublinie. 
6 Łupaszka – święty czy grzeszny, sztuka teatralna, której premiera miała miejsce w Koszalinie 30 III 2010 r.
7 K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”.
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stawowej monografii o oddziałach „Łupaszki” („Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Dzia-
łalność 5. i 6. Brygady Wileńskiej AK8, trzeci – autorem monografii Wileńskiego Okręgu 
AK po 1944 r.9 i fundamentalnej rozprawy poświęconej rozpracowaniu środowiska wi-
leńskich akowców przez UB10). Coś jednak przez lata historycy IPN robili...

Mamy nadzieję, że ten skrótowy przegląd wątków związanych z postacią bohater-
skiego majora uzmysłowi zarówno Pani Annie Ambroziak, jak i czytelnikom „Naszego 
Dziennika”, jak dalece krzywdzący dla IPN i nieuprawniony jest zarzut zaniedbania 
uczczenia setnej rocznicy urodzin majora Zygmunta Szendzielarza.

Źródło: A. Arseniuk, IPN zapewnia: Pamiętamy o „Łupaszce”, „Nasz Dziennik” 22 III 2010, http://
www.naszdziennik.pl/print.php?dat=20100322&id=po62.txt&typ=po.

8 K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”...
9 P. Niwiński, Okręg Wileński AK...
10 Idem, Działania komunistycznego aparatu represji...
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SUMMARY

The last weeks of the German occupation in June 1944 saw a sequence of war crimes being 
committed against the civilian population in the Wilno (Vilnius) Region by a Lithuanian police 
battalion collaborating with the Germans and then, in reprisal, by a unit of the Polish Home Army 
(Armia Krajowa – AK).

The origin of these events was an operation conducted by the Home Army 5th Wilno Brigade 
in the early hours of 20 June 1944 in Glinciszki (Glitiškės), municipality of Podbrzezie (Paberžė). 
A patrol from the 3rd company of the 258th Lithuanian Police Reserve Battalion was ambushed 
by a Polish resistance unit. In retaliation for the losses incurred in the ambush (in which four were 
dead and two wounded), on that same day the Lithuanian policemen shot down 39 Poles, mostly 
women and children living near the place of the ambush.

In reprisal for this appalling crime, the partisans from the Home Army 5th Wilno Brigade 
mounted a retaliatory operation on 22–24 June 1944, in the areas of the pre-war Republic of Lithua-
nia. It was began by a skirmish with Lithuanian policemen near Giedrojcie (Giedraičiai), which 
left some of the policemen dead. Later on during the operation, selected families and individuals 
from among the Lithuanian residents of the municipalities of: Giedrojcie, Janiszki (Joniškis) and 
Malaty (Molėtai) were killed. There were no fewer than 68 civilian casualties (mostly women and 
children), mainly from the families of Lithuanian military settlers. Most victims were killed in the 
village of Dubinki (Dubingiai).

The acts committed by both Lithuanians and later Poles were unquestionably war crimes, and 
were perpetrated on the initiative of line commanders themselves.

In addition to the stand-alone retaliatory operation by the Home Army 5th Wilno Brigade, 
a punitive expedition of the 2nd Home Army Group was organised as part of the Polish reprisal 
for the crime in Glinciszki. This took place in late June 1944, at the order of the Home Army Com-
mander of the Wilno District, Lieutenant Colonel Aleksander Krzyżanowski “Wilk”. On 27 June 
1944, units of the Home Army mounted an unsuccessful attack on the enemy’s defence post in 
Podbrzezie, where a German unit had already been stationed to replace the Lithuanian one, which 
was responsible for the Glinciszki massacre. Later on the Home Army Group marched through 
the municipality of Janiszki, situated in the area incorporated by the pre-war Lithuanian state. As 
part of these retaliatory measures, the partisans killed no less than 13 men.

The Glinciszki massacre should also be associated with the increased brutality of the Home 
Army soldiers towards Lithuanians in the remaining areas of the Wilno Region, sparked by re-
taliatory sentiments. In late June and early July 1944, there were a number of incidents in which 
members of the Lithuanian police and military were executed, and some more cases when civilian 
males were killed.

These tragic events from mid-1944 were all elements of the Polish-Lithuanian conflict, on 
the rise since the end of the 19th century, which coincided with the emergence of a Lithuanian 
nationalist movement and its confrontational stance against Poland. This antagonism had differ-
ent stages, including an armed conflict in the wake of independence of the two countries, in the 
years 1919–1920 and the subsequent hostile mutual relations in the 1920s and 1930s. One of the 
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main controversial issues was regarding the Wilno Region as a part of Poland, a view which was 
questioned by Lithuania.

During World War II, the conflict was exacerbated further after the Wilno Region had been 
invaded by Lithuania in October 1939, which was one of the consequences of Poland’s occupation 
and division by Germany and the Soviet Union. Depolonisation measures undertaken in the Wilno 
Region by the Lithuanian authorities fuelled hostile feelings among the Polish population. They 
became even more bitter during the period of German occupation (1941–1944), due to the active 
participation of Lithuanian units collaborating with the Germans in the massacres committed by 
the Germans on the local population. The symbol of this crime is the mass-murder site in Ponary 
(Paneriai) near Wilno. It is estimated that some 100 thousand Polish citizens, mostly Jews, were 
killed during the War at the hands of Lithuanians collaborating with the Germans or with their 
assistance.

In the final period of the German occupation, Polish Home Army fighters started to respond 
with violence to the long-lasting policy of discrimination and ferocity on the part of the Lithuanian 
administrative authorities as well as the police and military units in German service. The Home 
Army reported to the legal Polish government in exile and, as a component of the Polish Army 
(Wojsko Polskie), it formed a part of the anti-Nazi coalition. The Home Army’s fight against the 
German invaders in the Wilno Region involved inter alia liquidation of local Lithuanian police 
units and local administration units, whose personnel included Lithuanians collaborating with the 
Germans. Over time, extensive rural areas passed under sole control of the Home Army. In paral-
lel, Home Army units were fighting against the hostile Soviet partisans.

A spectacular success of the Home Army in the Wilno Region was defeating some of the 
Lithuanian Local Squads (Lietuvos vietinė rinktinė – LVR), which, on German orders, were to 
fight the Polish partisans. During Polish-Lithuanian military confrontation, some acts of violence 
against civilians took place. The Lithuanian troops would murder residents of Polish villages, 
whereas the Home Army fighters would shoot down Lithuanians collaborating with the Ger-
mans.

It should be borne in mind that during World War II the antagonisms between Poles and 
Lithuanians were on the rise and were used to further the interests of the successive invaders: 
Soviets and Germans alike.

One of the final episodes in this undeclared Polish-Lithuanian “small war” in the Wilno Re-
gion were the massacres of Glinciszki and Dubinki. The brutality of these acts reflected the extent 
of mutual hatred existing at the time. Even though the enormity of these events faded in view of 
the mass repressions brought by the new Soviet occupation which started in July 1944, their traces 
had been deeply entrenched in the memories of both Poles and Lithuanians.

The echoes of war crimes were revived in the early 1990s, when Poland and Lithuania re-
gained full sovereignty. The prosecutors of both countries initiated long-lasting proceedings aimed 
to elucidate the massacres of Glinciszki and Dubinki, cooperating with each other as part of legal 
assistance. The names of these two villages became permanent elements of the common Polish-
Lithuanian vocabulary, and the memory of these crimes formed an important part of the historic 
and political discourse. Issues of contention included among others evaluation of the operations of 
the Home Army in the Wilno Region during World War II. The massacre of Dubinki was viewed 
by the Lithuanians as the key evidence of its anti-Lithuanian or even genocidal nature. The smear 
campaign directed against the Home Army veterans living in Lithuania was a consequence of 
such views. In 1993, the Lithuanian civic court was convened to pass judgement over the Home 
Army unequivocally condemned its actions. The role of the Home Army was also investigated by 
a special Lithuanian state committee. However, the specific context for the massacre in Dubinki, 
which was directly provoked by the earlier Lithuanian massacre in Glinciszki, was completely 
underestimated, nor was it taken into account that this was a never-to-be-repeated incident, stand-

GLINCISZKI.indd   337 2/2/15   12:19:55 PM



338

ing in contradiction to the military principles embraced by the Home Army. For this reason, using 
the negative evaluation of this single deed to form generalised opinions about the activities of the 
Home Army in Lithuania was wholly unwarranted.

For Poles, the history of the Home Army remains a prominent part of the national history. This 
is the reason why the Lithuanian views on this subject were received with surprise and strongly 
opposed. The cases of war crimes committed by the Home Army soldiers such as the retaliatory 
action of the Home Army 5th Brigade in the Wilno Region are hid somewhere in the recesses of 
the collective memory of Poles. This helped a fallacious opinion to take root that the act of re-
taliation committed in Dubinki was partly an armed fight with the Lithuanian police and that the 
whole massacre produced 27 victims, while this was the number of the people killed in this one 
village alone.

As political cooperation between Poland and Lithuania developed around the pursuance of the 
two countries’ common strategic goals, viz integration with NATO and the European Union, the 
disputes concerning the history of the War were somewhat hushed up, which was manifested by 
a symbolic reconciliation of the veterans of the LVR and those of the Home Army who were living 
in Lithuania and who were permitted by the Lithuanian authorities – after 14 years of endeavours 
– to register their association. In the Declaration of Reconciliation signed on 2 September 2004 
in Wilno, both sides expressed their deep sorrow over the suffering inflicted upon the civilian 
population as a result of mutual clashes. In 2005, Polish and Lithuanian veterans commemorated 
together the memorial sites in Glinciszki and Dubinki.

However, a serious obstacle on the path towards genuine reconciliation is the lack of reflec-
tion on the war crimes. The massacres of Glinciszki and Dubinki can serve as very telling, but 
not the only examples here. Their circumstances have never been expounded in depth, and their 
consequences have neither been articulated nor recorded in public awareness. There is a visible re-
serve on both sides against condemning their own perpetrators. Undoubtedly, in order to develop 
a desirable moral condition of a society it is equally important to explain and publicise those war 
crimes in which this society was a victim as those in which it was a perpetrator.

For instance, it is difficult to accept that the inscription on the monument in Glinciszki pro-
vides no information that the massacre was committed by Lithuanians. However, expounding the 
circumstances of the massacre in Dubinki remains a serious problem in Poland, too. Major Zyg-
munt Szendzielarz “Łupaszko”, the commander of the unit that was responsible for the murderous 
act of retaliation on Lithuanian civilians in June 1944, in the recent years has been hailed as one of 
the greatest Polish war heroes. In 2006, he was honoured with a special resolution passed by the 
Parliament of the Republic of Poland, and in 2007 was posthumously awarded the Grand Cross 
of the Order of Polonia Restituta. His name is commemorated on many monuments and plaques, 
and is borne by streets and social organisations. However, the acts commemorating his indisput-
able services to his homeland, first and foremost his struggle against the communist bondage post 
1944, are as a rule not accompanied by any reflection on his responsibility for the massacre in 
Dubinki.

Problems with settling the mutual scores for the crimes committed during World War II remain 
an important reason why Poles and Lithuanians do not seem as yet to share similar memories of 
their historical past.

Translated by Dorota Szmajda
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WYKAZ SKRÓTÓW

AAN – Archiwum Akt Nowych
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AIPN Wr  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
AK – Armia Krajowa
APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk
AW – Archiwum Wschodnie
BIP – Biuro Informacji i Propagandy
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
DzU – Dziennik Ustaw
GKBZHP – Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
GKBZpNP – Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
GKŚZpNP – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
Kedyw – Kierownictwo Dywersji
KG – Komenda Główna
KGB – Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti (Komitet Bezpieczeństwa
  Państwowego)
kk – kodeks karny
kkw – kodeks karny wojskowy
KO – komendant okręgu, Komenda Okręgu
KW – Krzyż Walecznych
LAD – Lietuvos apsaugos daliniai (Litewskie Oddziały Obrony)
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Litewskie Centralne Archiwum
  Państwowe)
LGGRTC  – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centrum
  Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy)
LO – Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland m.b. H. (Zarząd Gospodarstw
  Rolnych w Ostland Sp. z o.o.)
LSP – Lietuvos saugumo policija (Litewska Policja Bezpieczeństwa)
LSRR – Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka
LŠS – Lietuvos šaulių sąjunga (Związek Strzelców Litewskich) 
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum
  Historyczne)
LVR – Lietuvos vietinė rinktinė (Litewskie Oddziały Lokalne)
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne)
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MGB – Ministierstwo gosudarstwiennoj biezopasnosti (Ministerstwo Bezpieczeństwa 
  Państwowego)
MP – „Monitor Polski”
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NARA – National Archives and Records Administration
NKGB – Narodnyj komissariat gosudarstwiennoj biezopasnosti (Ludowy
  Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego)
NKWD – Narodnyj komissariat wnutriennich dieł (Ludowy Komisariat Spraw
  Wewnętrznych)
OBEP – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
ODR – okręgowy delegat rządu, Okręgowa Delegatura Rządu
OKBZpNP – Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
OKŚZpNP – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
OKŚZpNP Gd – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
OL – Oddział Leśny
OP – Oddział Partyzancki
PAN – Polska Akademia Nauk
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
RFSRR – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
RGO – Rada Główna Opiekuńcza
RGWA – Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw (Rosyjskie Państwowe
  Archiwum Wojskowe)
Rm – Reichsmark (marka Rzeszy)
ROPWiM – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
RP – Rzeczpospolita Polska
SD – Sicherheitsdienst (Służba Bezpieczeństwa)
SPP – Studium Polski Podziemnej
SS – Schutzstaffeln (Sztafety Ochronne)
SZP – Służba Zwycięstwu Polski
ŚZŻAK – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
TVP – Telewizja Polska
UdsKiOR – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
WKD – Wileńska Koncentracja Demokratyczna
WP – Wojsko Polskie
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
WSS – Wojskowy Sąd Specjalny
ZAK – Zgrupowanie Armii Krajowej
ZPL – Związek Polaków na Litwie
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
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AW II/1443/2K, Wspomnienia Stanisława Symonowicza.
AW II/3115, Wspomnienia Władysława Bujki.
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AP 959, Mieczysław Potocki.
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Kolekcja akt personalnych obywateli polskich wywiezionych do ZSRR po 1944 r.
VIII.802.747.14826, Antoni Mordasewicz.

Kolekcja akt z archiwów litewskich
VIII.807.43.10, Meldunki 253. batalionu policyjnego.

Bijutiškio Šv. Onos parapija (Parafia św. Anny w Bijuciszkach)
Kaišiadorių Vyskupija. Bijutiškio Bažnyčia. Mirimo protokolų knyga Nr 3, [1940–1948].

Dubingių Šv. Jurgio parapija (Parafia św. Jerzego w Dubinkach)
Kaišiadorių Vyskupija. Dubingių RK Bažnyčia. Mirimo protokolų knyga [1940–1948].

Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapija (Parafia św. Bartłomieja w Giedrojciach)
Kaišiadorių Vyskupija. Giedraičių RK par. Bažnyčia. Mirimo protokolų knyga 1940–1945.

Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija (Parafia Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Inturkach)

Inturkės bažnyčios mirimo metrikų knyga 1940–1954.

Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapija (Parafia św. Jakuba w Janiszkach)
Joniškios bažnyčios mirimo metrikų knyga 1941–1950.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Litewskie Centralne Archiwum Państwowe)
F. 55, Starostwo powiatowe wileńsko-trockie
Ap. 4, Wydział administracyjno-prawny
B. 57, Sprawy wyznaniowe. Dane statystyczne w wykazach i sprawozdania, 1928–1930.
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1944. 

F. R-660, Lietuvos savisaugos dalinių štabas (Kommando der litauischen Selbstschutzeinheiten)
Ap. 1, Fotokartoczki lic służywszych w litowskich otriadach samozaszczit.
Ap. 2., B. 16, Sagevičius Adolfas.
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F. R-669, 258-asis lietuvių policijos batalionas
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Ap. 1, B. 1, Spiczki biełopartizan w Szwienczionelaj.
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rečiaus valsčių ir Švenčionių miesto komjaunimo narių sąrašai, 1942.
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F. R-723, Ukmergės apskrities policijos Giedraičių nuovada
Ap. 1, B. 4, Pieriepiska po woprosam orużyja służaszczich.

F. R-743, Lietuvos statistikos vadyba (Litauisches statistisches Amt)

F. R-1673, Sugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrius (Der Kommendeur der Sicher-
heitspolizei und SD Litauen Aussendienstelle Wilna)

Ap. 1, Sekamų, ieškomų, suimtų ir sušaudytų asmenų registracijos kortelės
B. 1596, Komar Wladislaw.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
(Centrum Badań nad Eksterminacją i Ruchem Oporem Mieszkańców Litwy)
Ankiety, wspomnienia, relacje i listy dotyczące ofiar represji na Litwie.

Lietuvos ypatingasis archyvas
(Litewskie Archiwum Specjalne)
F. K-1, Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB), 1940–1991
Ap. 8, LSRR NKVD–NKGB–MGB–KGB tardymo skurius, 1940–1985
B. 152, Piliečių, kaltinamų žydų šaudymu, tardymų protokolų nuorašai.

Ap. 46, LSRR MGB–KGB centro skyriai (pabiros), 1947–1991
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Ap. 58, Baudžiamosios bylos (Sprawy karne)
B. 1366/3, Sprawa karna Vincasa Kiškūnasa.
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F. K-11, Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) rajonų poskyriai, 1940–1991
Ap. 1, (Veiklos bylų)
B. 3902, Meldunki agenturalno-operacyjne z wiłkomierskiego sektora operacyjnego NKWD– 

–NKGB o zwalczaniu partyzantki i podziemia, 25 IX 1944–26 XII 1944.
B. 3904 Meldunki wiłkomierskiego oddziału powiatowego NKWD–NKGB o zwalczaniu party-

zantki i podziemia, 29 IX 1944–29 XI 1945.
B. 4062, Uciański powiatowy oddział NKWD–NKGB LSRR. Dokumenty pododdziału gminy 

malackiej o zwalczaniu partyzantki.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne)
F. 604, Ap. 22, M. 1913, B. 102, Księga metrykalna chrztów parafii rzymskokatolickiej w Janisz-

kach, 1913.
F. 2000, Ap. 15, S. VT. 18, Akta stanu cywilnego gminy Podbrzezie, 1944.

Molėtų rajono savivaldybės administracija. Civilinės metrikacijos skyrius (Administracja 
samorządu rejonu malackiego. Urząd Stanu Cywilnego)

Giedraičių val. Mirimo aktų įrašai 1943–1944 m.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Dokumentacja cmentarza w Glinciszkach.

Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe)
F. 504, Dowódca Służby Bezpieczeństwa i SD w Ostland.

Studium Polski Podziemnej w Londynie 
B.I, Relacje
B.I.11, Okręgi Wilno i Nowogródek
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Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
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Henryka Ilgiewicz, 7 XII 2010 r.
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Aldona Jutelowa, 2 VII 2011 r.
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Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944. Dokumentų rinkinys, cz. 1–2, Vilnius 1965–1973.
Sakowicz K., Dziennik 1941–1943, oprac. M. Wardzyńska, Warszawa 2014.
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„Głos Młodych” 1939.
„Goniec Codzienny” 1944.
„Karinės ir politinės žinios”, 1944.
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Baršauskas (Barszewski) Petras  126, 127
Barszewski zob. Baršauskas Petras
Bartaška Jurgis  237
„Bartek” zob. Flame Henryk
Bartoszewski Władysław  70
Barzda Adolfas  55, 162
Barzda Adomas  55, 63, 291

INDEKS OSÓb
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Barzdo-Szulichowski Czesław („Bąk”, „Sawi-
cki”)  41, 93

Barzdowie  55
Baubinas Juozas  238
Bąbiński Kazimierz („Luboń”)  194
„Bąk” zob. Barzdo-Szulichowski Czesław
Bednarczuk Leszek  15, 105, 320
Beigerienė Pranė  45, 46
Bejnarowicz Stanisław („Rubel”)  182
Berlińscy  117
Berliński  117
Bernaciak Marian („Orlik”)  329
Bertulis Piotr  143
Beynar Lech (Jasienica Paweł) („Nowina”)  

70, 255
Beynar-Czeczott Ewa  70
Biczunas  250
Bielińska Jadwiga  127
Bieliński Kazimierz  127
Bieliński Wincenty  126, 127
Bieliūnas Adolfas  123
Bilskis Juozas  239
Bimbiras Jonas  82, 284, 287, 288, 289
Bimbiras, syn Jonasa  284, 289
Birzgytė Konstancija zob. Gylienė Kostė
Biržienė, matka osadnika  63
Biržienė, żona osadnika  63
Biržis (Birża) Povilas  58, 162, 299, il. 53
Biržis Algis  58, 63, 299
Biržiška Mykolas zob. Birżyszka Michał
Biržisowie  il. 51, 107
Biržytė Birutė  58, 63, 299
Biržytė Genė  58, 63, 299
Birża zob. Biržis Povilas
Birżyszka Michał (Biržiška Mykolas)  241
Bitowt Paweł (Czapliński Paweł)  29, 150, 

258, 259
Blaževičius Algirdas  239, il. 82
Blodžiūnas Alfonsas  239
„Blok” zob. Kołb Justyn
Bloznelis Mindaugas  125, 129
Błuszyńska Chawa  288
Bobrowski Józef  130
Bobryk Adam  15, 199, 207, 211
„Bocian” zob. Żaba Waldemar
Boćkowski Daniel  18, 120
Bogdziewicz Władysław  25
Bohdanowicz Janusz („Czortek”)  76, 214, 

250

Böhme Hans Joachim  20, 22, 27, 28, 31, 32, 
65, 176, 177, 187, 202, 252, 295, 309

„Bohun” zob. Kozłowski Czesław
„Bolek” (N.N.)  87, 88
Bonisas Povilas  239
Boradyn Zygmunt  13
Boradyn-Żyliński Jan  72, 73, 92, 194, 257
Borkowski Łukasz  15
Bormusas Pranas  125
„Borodacz” zob. Taujenas E.
Borodziewicz Wincenty  141, 147, 157, 214, 

224
Borowik Aleksander  207
Borowski Henryk  179, 203
Boryczko Adam („Brona”)  21, 188
Borysewicz  250
„Bór” zob. Komorowski Tadeusz
Brandišauskas Valentinas  125, 126, 130
Brazauskas Algirdas  210, 211
Brazauskas Antanas  290
Brazauskas Juozas  209
Brazdžionis Julius  239
Brażunas  289
Brewiński Antoni  158
Brochocki Andrzej  158
„Brona” zob. Boryczko Adam
Browning Christopher R.  192
Brudziński Joachim  220
Bružas Rimas  43
„Brzoza” zob. Jagoda Wiktor
Brzozowski Jerzy  191
Brzozowski Stanisław  158
Brzozowski Zygmunt Szczęsny („Gustaw”)  

27, 68, 69, 147, 153
Bubel  143
Bubnys Arūnas  13, 15, 31, 39, 95, 121, 134, 

135, 137, 145, 146, 159, 174, 177, 181, 
207, 209, 243, 253

Buchaveckas Stanislovas  207
Buchowski Krzysztof  15, 97, 99, 103, 107, 

120, 122
Budrikas Vaclovas  191, 239, il. 83
Budzyński Wiktor  108, 153
Buividas Eduardas  238
Bujko Władysław („Lotnik”)  15, 191, 241, 

il. 97, 98
Bulka Kazys  238
Burauskaitė Birutė  113, 123
„Burza” zob. Markiewicz
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Burzyński Antoni („Kmicic”)  171
Butėnas Petras  238
Buzek Jerzy  200
Buziliauskas Petras  238
„Bylina” zob. Rusak Józef
Bystram Mieczysław („Natan”)  143
Bystrzycki Tadeusz  23
Bytautas Algirdas  45, 62, 150
Bytautas Mykolas  45
Bytautienė Genovaite  45

Cat-Mackiewicz Stanisław  158
Cesnulis zob. Česnulis
Chaimka  128
Chlebowski Bronisław  17
Chmielarz Andrzej  13, 207, 208, 222
Chmielowski Kazimierz („Rekin”)  19
Chocianowiczowa Halina  99
Chodakiewicz Marek Jan  227
Chomiński Ludwik  158
Chomiński Olgierd  105
Chorążak Henryk („Śrut”)  19
Christa Olgierd  203, 216, 219
„Chrobry” zob. Łuszczyk Antoni
Chrząszczewski Wincenty  143
Chudorlińska Elżbieta  17
Ciesielska Danuta  95
Ciesielski Stanisław  107
Cijunaitis Stasys  51
„Cis” zob. Cis-Bankiewicz Zbigniew Michał
Cis-Bankiewicz Leon („Sasza”)  15, 70, 73, 85, 

86, 90, 91, 194, 325–327
Cis-Bankiewicz Zbigniew Michał („Cis”)  15, 

85, 90, 194, 326, 327
Cybulski Radosław  183
Czapliński Paweł zob. Bitowt Paweł
Czarnowski Aleksander („Ol”)  74, 313, il. 33
Czartoryski Arkadiusz  220
Czerkasow Józef („Maś”)  148
Czerniawski A.  98
Czerniawski Jan  93
Czerniawski Michał  25
Czerniawski Paweł  29
Czernik Zygmunt  35, 54, 68, 90, 143, 187
Czerwonnaja Swietłana M.  177
Czibiras zob. Čibiras Juozas
Czibisow  274
Czkindiserija  283
„Czortek” zob. Bohdanowicz Janusz

Czuchnowski Wojciech  221
Czyżas  247

Čekuolis Gintaras  198, 200
Čereška Alfonsas  51, 110
Černiauskas Telesforas  237
Česiulis Vytautas  125, 128
Česnulis (Cesnulis)  235
Čibiras (Czibiras) Juozas  82, 284, 290
Čižauskienė Audronė  209
Čyvienė Valda  57, 124

Dabulevičius (Dubalevičius) Karolis  160, 242, 
247

Damaševičius Kazys  238
Damaševičius Vytautas  208
Damaškevičius Julius  238
Dambrauskas Jonas  239
Danilevičienė Emilija  193
Danilevičius Jonas  123, 124, 193
Daniłowicz Robert  49, 54, 60, 132, 163, 187
Daubaras Petras  238, il. 84
Dawidowski Wacław  244
Dawidowski Władysław  90, 145, 244
Dawlidowicz Józef  29, 176, 177
Dawlidowicz Pelagia  il. 10
Dąbrowski Przemysław  97, 98
Dąmbski Stefan („Żbik”)  184
Degutis Algimantas  212
Deksznia Józef  115
Dekutowski Hieronim („Zapora”)  214, 329
Dębicki Czesław („Jarema”)  40
„Dobek” zob. Smoliński Dobiesław
Dobrzański Jerzy  147
Dobrzyński Leszek  218, 220
Domieniecki Jan („Pająk”)  83, 319
Dragūnenė Elena z d. Lesnikauskaitė (Leśni-

kowska Halina)  50, 151, 169, 184
Drozd Rajmund („Mikrus”)  42
Drozdowicz Jan („Gerwazy”, „Trubadur”)  

71–73, 178
Drublonis Klemensas  45
Drunga Anupras  289
Drunga Fortunatas  132, 289
Dubalevičius zob. Dabulevičius Karolis
Dubaniewicz Antoni („Żbik”)  82, 90, 314– 

–317
Dubieniecki Mikołaj  27, 29, 151, 180, 252, 

259
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Duczyński Donat  34, 178
Dūdienė Pranė  294
Dukasiunas Szotas  143
Dundulienė Pranė  95
Dvelys Pranas  238
Dvelys Vytautas  239
Działyński Stanisław zob. Dziarmaga Zygmunt
Dziarmaga Zygmunt vel Działyński Stanisław 

(„Józef”)  145, 158–160, 241
Dziedziak Zbigniew Bohdan  145, 244
„Dziemido” zob. Krzyżanowski Aleksander
Dzienkiewicz Anna  41, 74
„Dzięcioł” zob. Mackiewicz Henryk
Dzimidaitė Bronislava  55, 56, 63
Dzimidaitė Stepanija  55, 56, 63
Dzimidas Antanas  55, 56, 63
Dzimidas Benediktas  55, 56, 63
Dzimidas Povilas  55, 56, 162
Dzimidienė Ona  55
Dzimidasowie  291
„Dżumba” zob. Markowski Władysław

Eberle Lidia zob. Lwow-Eberle Lidia
Ehrenkreutz Stefan  157, 242
Eljokum Berson  123
Erdman Jan  178
Erdmanowa Maria  26
Erdmanowie  120
Erdman-Przełomcowa Maria  120
Erdman-Słomka Gabriela  120
„Eskimos” (N.N.)  46, 307

„Fakir” zob. Kościałkowski Sergiusz
„Farys” zob. Sipowicz-Bogowski Henryk
Fedorowicz Zygmunt („Albin”)  90, 109, 139, 

140, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157–160, 
227, 228, 232, 242, 251

Feliksiak Elżbieta  20, 152
Fiedotowskich  286
Fikus Dariusz  13, 15, 20, 21, 34, 71, 93, 170, 

178, 180, 186, 213, 309
Firewicz Andrzej  15, 207–211
Firkowicz Eugenia  275
Flame Henryk („Bartek”)  329
Flemming Marian  37, 196
Fróg Gracjan („Góral”, „Szczerbiec”)  94, 140

Gadzinowski Piotr  219
Gaidelis Mamert  148

Gaidis Henry L.  15, 146
Gaižauskas Liucijus  239
Gajewski Mirosław  98, 99, 108
Gajewski Ryszard  22, 23, 206
Gajlisz Dominik  118
Galinis Tadas  47–49, 52, 53
Garbšys Jurgis  21, 181, 190, 238, 295, il. 7
Garliński Józef  156
Garšva Kazimieras  13, 15, 52, 150, 199, 204, 

206–208, 212, 253 
Gasparaniec Ludwik  25
Gasparavičienė Agnė  58, 82–84, 89
Gaučas Petras  133
Gawałkiewicz Jerzy  145
Gečiauskas E.  13, 15, 253
„Gerwazy” zob. Drozdowicz Jan
„Gerwazy” zob. Prejsser Antoni
Giedrienė Irena  43, 50, 51, 182, 185
Giedrojć Sylwester  44, 168, 284
Giedrys Aleksander  128
Giedrys Julian  115
Giedrys Juozas  51
Giedrys O.  115
Giedrys P.  115
Giedrys Zofia zob. Koncevičienė Zofia
Giedrysowie  51
Gil Stasys zob. Gylis Stasys
Gilis Stasys zob. Gylis Stasys
Gilys Stasys zob. Gylis Stasys
Gilysowie  il. 20
Gilytė Teresė zob. Gilytė-Ramunienė Teresė 

Aldona
Gilytė-Ramunienė Teresė Aldona (Gilytė 

Teresė)  43, 49–51, 65, 164, 169, 182, 184, 
294, 296

„Gina” TW zob. Mordas vel Żylińska Regina
Girutis Jonas  238
Gizbert W.  100
Gizbert-Studnicki Władysław zob. Studnicki 

Władysław
Giżejewska Małgorzata  120
Giżyński Tomasz  108, 116
Gliński Kazimierz  118
Gobis Juozas zob. Guobys Juozas
Godlewski Antoni  168, 284
Gondek Leszek  196
Gorzuchowski Stanisław  104, 105
„Góral” zob. Fróg Gracjan
Górscy  il. 103
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Górska Anna (Gurskienė Ona)  18, 50, 52, 62, 
151, 165, 204, il. 22

Górska Stanisława  49, 51
Górski Bronisław zob. Gurskis Bronius
Górski Konrad  15, 97, 103, 120, 122, 129
Górski Witold (Gurskis Vytautas)  49, 50, 62, 

151, 204, i. 23
Grabia Jałbrzykowski Andrzej zob. Jałbrzy-

kowski Andrzej
Grabowski Aleksander („Ignacy”)  37, il. 14
Grabowski Brunon („Pancerny”)  il. 14
Grabowski Waldemar  148, 156, 158
Griciuvienė Kastutė  48
Griciuvienė Marijona  48, 49, 53, 62
Griciuvienė Salomėja (Griczuwa Salomea)  48, 

49, 52, 53
Griczuwa Salomea zob. Griciuvienė Salomėja
Grigalevičius (Grigolevičius) Ignas  127
Grigolevičius Ignas zob. Grigalevičius Ignas
Grigolevičius Pranas  132, 134, 287
Gritė Bronius  48, 49, 52, 53
Gritė Stasys (Grytė Stanislovas)  48, il. 21, 47
„Grób” zob. Kościałkowski Sergiusz
Grunt-Mejer Zygmunt Mieczysław („Zyga”)  

32, 43, 172, 173, 184, 186, 188, 191, 214, 
224, il. 96–98

„Gryf” zob. Klukowski Jan
Grygas Adam  99
Grygas Stanisław  99
Grygiel Anna  276, 278
Grytė Stanislovas zob. Gritė Stasys
Grzybowska Marta  264, 268, 328, 332
Gudavičius Edvardas  151
Gudelis Mikas  239
Gudenas Michał (Gudėnas Mykolas)  130
Gudėnas Mykolas zob. Gudenas Michał
Gudjurgis Kazys  239
„Gumka” TW zob. Wojciechowski Longin
Guobys (Gobis) Juozas  123
Guobys Antanas  241
Gurjanow Aleksandr  41, 74
Gurskas Bronius zob. Gurskis Bronius
Gurskas Vytautas  43, 50, 182
Gurskienė Ona zob. Górska Anna
Gurskis (Gurskas) Bronius (Górski Bronisław)  

18, 48–52, 109, 110, 128, 151, 162, 296
Gurskis Vytautas zob. Górski Witold
Guryn  244, 245
„Gustaw” zob. Brzozowski Zygmunt Szczęsny

Guzenberg Irina  132
Gvildys Stasys  146
Gylienė Kostė (Konstancija) z d. Birzgytė  49, 

62, 285, 294, 296, il. 20
Gylis (Gil, Gilis, Gilys, Gylys) Stasys  17, 18, 

48–51, 55, 109, 110, 162–165, 285, 296, 
il. 70

Gylis Antanas  285
Gylis Edvardas  49, 51, 164, 294
Gylis Vytukas  62, 285, 294, 296
Gylitė Genovaitė (Monika)  285, 294, 296
Gylitė Jadvyga  49, 285, 294, 296
Gylitė Teklė  285, 294, 296
Gylitė Živilė  285, 294, 296
Gylys Stasys zob. Gylis Stasys

„Habdank” zob. Jentys Zbigniew
„Habdank” zob. Krzyżanowski Aleksander
Hajciuk Jan („Podlasiak”, „Lewandowski”)  

74, 80
Hingst Hans  28, 157
Hintze Kurt  261
Hirsz Alfons („Alfons”)  309
Hitler Adolf  135, 154, 190, il. 94
Hoc Czesław  220
Hoffman  27, 28, 252, 260, 269, 270, 272
„Horski” zob. Sawicz Czesław Aleksander
Horst  28, 38, 270

„Ignacy” zob. Grabowski Aleksander
Ilgiewicz Henryka  12, 60, 208, 210
Ilgiewicz Z.  115
Ilgiewiczowa Zofia  44, 47, 59, 60, 80, 113, 

128, 132, 142
Irlikis  95
Ivaskevicius Arunas  31, 49, 51, 93, 151, 177, 

198, 205, 206, 211, 212
Iwanowski Jan  98
Iwanowski Kazimierz  156

Jablonskisowie  292
„Jacek” zob. Kozakiewicz Janusz
„Jachna” zob. Wasiłojć-Smoleńska Janina
Jackevičius Mindaugas  198, 200
Jackiewicz Mieczysław  136
Jacobi  158
Jaczyńska Agnieszka  213
Jadzevičius 84
Jadzevičius Jonas  84
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Jadzevičius Juozas  84
Jagmin Janusz („Jan”)  144, 156
Jagoda Wiktor („Brzoza”)  93, 94
Jakavonis Ambraziejus zob. Jakowanis Amb-

roży
Jakowanis Ambroży (Jakavonis Ambraziejus)  

67, 144, 243, 250
Jakštonis Vincas  126
Jakumas Jonas  238
Jałbrzykowski Andrzej (Grabia Jałbrzykowski 

Andrzej)  122
Jałbrzykowski Romuald  136, 249–251
„Jan Kulczycki” zob. Krzyżanowski Aleksan-

der
„Jan” zob. Jagmin Janusz
Janauskas Edmundas zob. Jankauskas Edmun-

das
Janczewski Henryk  153
Jankauskas (Janauskas) Edmundas  21, 181, 

295
Jankowska Władysława  23, 29
Jankowski  29, 150, 259
Jankowski Bolesław  123
Jankowski Witold  157
Jankowski Zenon  19, 26, 118, 144
Janowski Darek  215
Janulis Michalas  143
Januškevičius Romas  27, 33, 237
„Janusz” zob. Wróblewski Kazimierz
Januszewska-Jurkiewicz Joanna  97, 105, 199
„Jarema” zob. Dębicki Czesław
Jarmuševičius Petras  239
„Jarosław” zob. Juniewicz Bronisław
Jarusz vel Słonina Piotr („Piotr”)  140, 276
Jasienica Paweł zob. Beynar Lech
Jasieńska Wanda zob. Komar Wanda
Jasieński Stefan („Alfa”)  155, 156
Jasiewicz Krzysztof  18, 95, 152, 224
Jasiński Czesław  74, 186
„Jastrząb” zob. Bandzo Józef
„Jastrząb” zob. Mickiewicz Jan
Jaźwiński Piotr  171
Jeleńscy  23, 109, 120, 223, 272, 276–278, 

il. 2, 9
Jeleńska Maria  109
Jeleński Józef  109, 280
Jeleński Kazimierz („Marcin Topór”)  26, 223
Jeleński Paweł  il. 9
Jeleński Wincenty  27, 29, 35, 177, 278

„Jelonek” zob. Kiałka Stanisław
Jentys Zbigniew („Habdank”)  233
„Jeremiasz” zob. Kozakiewicz Janusz
Jezierski Zdzisław  214
Johanson  28, 270
Jokimaitis Rimantas  209
„Józef” zob. Dziarmaga Zygmunt
Józefianiec Justyn (Juozapėnas Justinas, 

Juozapėnas Justas)  79, 92, 165, 166
Jóźwiak Krzysztof  31, 49
Juchniewicz Franciszek  319
Juchniewicz J.  115
Juchniewicz Paweł (Juknis)  84, 319
Juchniewicz Piotr (Juknevičius Petras)  82–84, 

89, 92, 166, 319, il. 73, 74
Juchniewicz Sławomir  82, 84, 319
Juchniewicz Wanda z d. Kowalewska  319
Juchniewicze  58, 83, 84
Juknevičienė Pranciška  83
Juknevičius (Jukniawiczius) Andrius  113
Juknevičius Antanas  83
Juknevičius Petras zob. Juchniewicz Piotr
Juknevičius Ričardas  83
Jukniawiczius zob. Juknevičius Andrius
Juknis zob. Juchniewicz Paweł
„Julian” zob. Kokociński Antoni
Juniewicz Adam  125, 127
Juniewicz Bronisław („Nit”, „Jarosław”)  19, 

25, 26, 29, 30, 276
Juniewicz Jerzy  25, 26, 27, 29, 185, 276
Juniewicz Kazimiera zob. Mikrut Kazimiera
Juniewicz Kazimierz  25, 276
Juniewicz Wacław  125
Juodagalvis Jonas  58
Juodrakis Jonas  143
Juodzevičius Balys  13, 43, 47–50, 52, 53, 55, 

56, 204
Juozapaitis L.  207
Juozapėnas Justinas (Justas) zob. Józefianiec 

Justyn
Jurek Marek  330
Jurevičius Juozapas zob. Jurewicz Józef
Jurevičiusowie  292
Jurewicz Anna  45
Jurewicz Ignacy  45
Jurewicz Jan  45
Jurewicz Józef (Jurevičius Juozapas)  45, 61, 

165
Jurgielewicz Adam  274
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Jusis Witold („Podkówka”)  83, 319
Juścińska Stefania  120
Jutelowa Aldona  87
Juzėnaitė Janina  64, 284
Juzėnas Kostas  284
Juzėnas Mykolas (Mikas, Michał)  58, 60, 128, 

132, 133, 162, 163, 168, 193, 284, 288, 
289, il. 49

Juzėnas Povilas  128, 288, 289
Juzėnienė Ona  284

Kabašius Antanas  239
Kaczmarek Zygmunt  107
Kaczyńska Maria  224
Kaczyński Andrzej  199, 201, 211, 222
Kaczyński Józef  244
Kaczyński Lech  217, 331
Kadelskas Rapolas  21, 181, 239, 295
Kalėda Motiejus  50, 51, 109, 110, 165
Kalėdowie  50, 292
Kalendra Kostas  159, 243
Kalenkiewicz Maciej („Kotwicz”)  329
„Kalina” zob. Symonowicz Stanisław
„Kamień” zob. Potocki Mieczysław
Kamiński Łukasz  223
Kancevičius Antanas  126
Karalius Augustas  191, 238
Karbowiak Arkadiusz  13, 15, 54, 93, 146
Karnowski Jacek  223
Karnowski Michał  223
Karvelis Juozas  239
Karwacki Czesław  145
Kasperavičius (Kasperovičius) Algis  209
Kasperovičius Algis zob. Kasperavičius Algis
Kaszyńska Bronisława  35
Katilius Algimantas  99
Katinas Antanas  83
Katinas Gediminas  55, 141
Katinas Jonas  141
Katinasowie  141
Katuoka Saulius  207
Kavaliauskas Vilius  212
Kazanas Afanazijus  143
„Kaziuk” zob. Korycki Wiktor
Kekys Klemensas  82, 90, 92, 166, 273, 301, 

316
Kerulis Steponas  47, 62, 165, 292, 296, il. 19
Kiałka Stanisław („Jelonek” )  155
Kicoris  143

Kiersnowski Ryszard  152, 153
Kiewlicz Witold („Wujek”)  73, 75
„Kim”  zob. Sprudin Dymitr
Kirchner  158
Kirdeikis Vladas  238
Kisiel Witold („Światołdycz”)  74, 85, 194, 

326, 327
Kisielewicz Marian („Ostroga”)  71, 311
Kiškūnas Vincas  190, 191, 237
„Kitek” zob. Kitkiewicz Mieczysław
Kitkiewicz Mieczysław („Kitek”)  188, 215
Kiwilsza Rozalia zob. Szymiańcowa Rozalia
Kiwit Stanisław („Olszyna”)  189
Klawe Janina  158, 159
Klepacz Michał  131
Klimas Bronius  239
Klukowski Antoni  24
Klukowski Jan („Gryf”)  189
Klukowski Józef  23–25, 29, 30, 258, 274, 

281, 282
Klukowski Józef, junior  23, 274
Klukowski Władysław  17, 22–25, 31, 34, 35, 

200, 274, 282
Klukowski Zygmunt  24
Klusas Jonas  239
Kłosiński Zygmunt  70, 93, 139, 140, 214
„Kmicic” zob. Burzyński Antoni
Kobe  28, 270
Koczan Zenon  114
Kodź Józef („Leliwa”)  76, 309, il. 34
Kogut Janusz  280
Kokareko Tomasz  118
Kokociński Antoni („Julian”)  69
Kołb Justyn („Blok”)  114, 143
Kołosowa Irina  126
Kołpak Edward  224
Komar (Komar-Żylińska) Wanda z d. Jasieńska  

26, 27, 28, 169
Komar Jacek Jan  12, 199, 201, 212
Komar Katarzyna  152
Komar Konstanty  152
Komar Maria  169
Komar Michał  28
Komar Władysław („Mały”, „Malutki”)  26–29, 

34, 43, 69, 139, 144, 150–157, 159–161, 
169, 176, 180, 185, 203, 228, 242, 243, 
250, 252, 253, 258, 260, 262, 263, 269, 
270, 272, 279, 282, il. 13, 63–65, 67

Komar Władysław, s. Władysława  169
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Komar Władysław, s. Władysława (z Bejsago-
ły)  152

Komar Władysław, z Bejsagoły  152
Komaras Franciszek  148
Komorowski Bronisław  224
Komorowski Bronisław („Korsarz”)  224
Komorowski Tadeusz („Bór”)  178, 196
Komorowski Zygmunt („Kor”)  224
Koncevičienė Zofia z d. Giedrys  51
Koncevičius Mikas  48, 51, 109, 185
Koncevičiusowie  51, 52
Koneczna-Adamus Danuta Krystyna  23, 26–29, 

151, 176, 177, 185, 206, 265, il. 10, 11, 12
Koneczna-Dawlidowicz Ludmiła  26, 27, 29, 

122, 152, 176, 185, 204, 206, 258, 265, 
276, 278, 281, il. 10, 11, 12, 67, 68

Koneczni  23, il. 66
Koneczny Henryk  19, 22, 24, 26, 27, 123, 151, 

152, 176, 265, 276, il. 11
Koneczny Jarosław (Sławek)  24, 27, 29, 151, 

258, 278, 281, il. 11
Koneczny Józef  20, 27–29, 34, 122, 151, 152, 

176, 180, 185, 204, 206, 252, 258, 265, 
269, 270, 276, 278, 279, 282, il. 10, 11, 12, 
13, 67

Koneczny Ryszard  23, 24, 180, 265
Konopka Hanna  120
„Konrad” zob. Pietraszkiewicz Kazimierz
Korab-Żebryk (Korab-Żebrykas) Roman  13, 

15, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 41–43, 47, 49, 
53, 54, 65, 67, 69, 89, 93, 95, 135, 136, 146, 
148, 149, 153, 160, 178, 182, 187, 203, 
234, 236, 243

Korejwo Marian  122, 142
„Kor” zob. Komorowski Zygmunt
„Korsarz” zob. Komorowski Bronisław
„Korsarz” zob. Lisowski Jan
Korycki Jan  144
Korycki Wiktor („Kaziuk”, „Wiktor”)  36, 38, 

144
Korzeniewska Katarzyna  15
Kosiński Paweł  32, 253
Kossakowski Jarosław  il. 9
Kossakowski Szymon  153
Kostka Stanisław  23
Kostrzewa Dariusz  219
Kościałkowski Andrzej  15
Kościałkowski Sergiusz („Fakir”, „Grób”, 

„Lech”)  15, 73, 75, 78, 87, 88, 92

Kościałkowski Zygmunt  28, 153
Kot Sławomir  220
„Kot” zob. Palczewski Albin
Kotowicki Janusz  220
„Kotwicz” zob. Kalenkiewicz Maciej
Kowalewska Wanda zob. Juchniewicz Wanda
Kowalewski Aleksander  125–127
Kozakiewicz Janusz („Jacek”, „Jeremiasz”)  

87, 96, 152–155
Koziełło Bronisław  128
Kozłowski Kazimierz  99
Kozłowski (ze wsi Baranele)  25
Kozłowski Czesław („Bohun”)  182
Kozłowski Patryk  13, 15, 38, 54, 73, 93, 170, 

184, 187, 214
Krajewski Józef  54
Krajewski Kazimierz  13, 15, 36, 41, 42, 54, 

93, 170–173, 177–179, 184, 186, 187, 191, 
203, 213, 216, 217, 227, 333–335

Krajewski Zenon  102, 108
Krakauskas Antanas  239
Kraszewski Józef Ignacy  323
Kraujalis  113
Krauze Kazimierz („Wawrzecki”)  214
Kremer Biniamin  127, 128
Kremeriene Dora  127, 128
Kriszczukas  274
Krivickas Mikas  238
Kropas Stasys  210
Kruk Marzena  15
Krupa Stanisław  179
Krzeszowski Lubosław („Ludwik”)  42, 68, 

172, 311
Krzyżanowska Olga  224
Krzyżanowski Aleksander („Andrzej Weso-

łowski”, „Dziemido”, „Jan Kulczycki”, 
„Habdank”, „Smętek”, „Wilk”)  19, 32–34, 
42, 43, 68, 69, 71–73, 76–78, 94, 138, 142, 
147–149, 154, 155, 160, 161, 177–179, 
193–195, 224, 229, 233, 235, 246, 254, 257, 
267, 307, 311, 313, 314, 336, il. 28, 29

Krzyżanowski Bronisław  38
Kubiliunas Petras  134, 137, 241, 248, 249
Kubow  27
Kujawa Antoni  il. 67
Kuklierius Pranas  239
Kuliešius Vincas  239, il. 85
Kulikow Walerij N.  125
Kulikowski Leon  157
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Kulnytė Birutė  170
Kulys Bronius  125
Kunigielis Jan  98
Kuraś Bartłomiej  223
Kuraś Józef („Ogień”)  214, 329
Kurklis Jonas  182
Kursewicz Dominik („Wilk”)  189
Kursewicz Jan („Akacja”)  189, il. 27
Kurski Jarosław  211
Kuźmicka  274
Kużelis  143
Kvederas Juozas  238

Labuckas Zigmas  190, 237
Lajauskas Matas  112
„Lala” zob. Lwow-Eberle Lidia
Landsbergis Vytautas  177, 199, 201, 218
Laurinaitis Jonas  209
Lazarevičius Jonas  125
Lazarewiczowa Genowefa  47
Lebionka Juozas  13, 15, 96, 153, 159, 207, 

253
„Lech” zob. Kościałkowski Sergiusz
„Lech” zob. Pietraszkiewicz Kazimierz
Lejkowski Jerzy („Szpagat”)  189, 215, il. 111
Lekevičius Feliksas  238
„Leliwa” zob. Kodź Józef
Lenczewska-Samotyja Aldona („Aldona”)  67
Leonavicius Julius  143
Lesinskas Leonas  190, 237, il. 86
Lesnikauskaitė Elena zob. Dragūnenė Elena
Lesnikauskas Aleksandras  50
Lesnikauskas Juozas zob. Leśnikowski Józef
Lesnikauskienė Ona  50, 151, 169, 184
Leśnikowska Halina zob. Dragūnenė Elena
Leśnikowski Józef (Lesnikauskas Juozas)  

50––52, 62, 151, 162, 165, 169, 184, 204, 
il. 24, 69, 104 

Leve Helena (Levytė Alena)  177
Levytė Alena zob. Leve Helena
Lewandowska Stanisława  15, 136, 153
„Lewandowski” zob. Hajciuk Jan
Libako Jan („War”)  75
„Lin” zob. Mineyko Zygmunt
Linauskas Eduardas  190, 237
Liniarski Władysław („Mścisław”)  177
Liniewicz W.  199, 201
Liobe (Liove) Pranas  182
Liove Pranas zob. Liobe Pranas

Lis Jan  169
Lisauskas Stasys  47, 48, 52, 114, 141, 142, 

292
Lisowski Jan („Korsarz”)  74, 76, 88, 315
Liubartas Klemas  126
Logina Anutka  83
Lonczak Jadwiga  25, 26
„Longinus” (N.N.)  144
„Lotnik” zob. Bujko Władysław
Lozorevičius Feliksas  239
Lubartowa Konstancja  129
Lubieniecki Mikołaj zob. Dubieniecki Mikołaj
„Luboń” zob. Bąbiński Kazimierz
„Ludwik” zob. Krzeszowski Lubosław
„Lufa” zob. Wieliczko Henryk
Lukasevicius Stepas  241
Lukoševičienė Marijona  66
Lukoševičius Jokūbas  66
Lukoševičius Kostas  66
Luneckas Mamertas  238
Lwow-Eberle Lidia („Lala”)  173, 178, 179, 

203, 217

Łabuszewski Tomasz  13, 15, 36, 41, 42, 54, 
93, 170–173, 177–179, 184, 186, 187, 191, 
203, 213, 216, 217, 333–335

„Ładyna” zob. Sulik Nikodem
Ławińscy  55, 56
Ławińska  
Ławińska Jadwiga (Nowicka Jadwiga?)  30, 

259
Łopaciński Euzebiusz  158
Łopatto Emanuel Włodzimierz  15, 78, 88, 

92
Łossowski Piotr  15, 97, 107, 120, 167
Łucewicz Romuald („Hans”)  93
Łukasik (Łukasikowa) Helena  29, 151, 258
Łukasik Bohdan  29, 258
Łukasikowa Helena zob. Łukasik Helena
Łukasiuk Władysław („Młot”)  329
Łukaszewicz Antoni  129, 169
Łukaszewicz Mamert  168, 283, 284
„Łupaszko” („Łupaszka”) zob. Szendzielarz 

Zygmunt
Łuszczyk Antoni („Chrobry”)  189

Maceina Antanas  238
Macijauskaitė Elena z d. Rameikaitė  43, 57, 

65, 298
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Mackiewicz Czesław  26, 35, 68, 90, 143, 152, 
153, 155–157

Mackiewicz Henryk („Dzięcioł”)  224
Mackiewicz Józef  15, 120, 121, 158, 251
Mackiewicz Ryszard  26, 35, 68, 90, 143, 152, 

153, 155–157
Mackiewicz Władysław  23, 29, 258, 274, 281
Mackiewiczowa Joanna  122
Majkowski Andrzej  211
Majlunas Julis  126, 127
Mak Antoni  200
Makowski Bronisław  119
„Maks” zob. Rymsza Antoni
Maksymowicz Stanisław („Ruczaj”)  227
Maldžiūnas Viktoras  135
Malinowska Krystyna  49, 65  
Malinowski Leszek Jan  21, 32, 67, 68, 139, 

170, 191
Malinowski Piotr  15
Mališauskas Jonas  239
„Malutki” zob. Komar Władysław
„Mały” zob. Komar Władysław
„Marcin Topór” zob. Jeleński Kazimierz
Marcinawiczius  78, 137, 265
Marcinkevičenė Malvina  80
Marcinkevičius Jonas  77, 92, 166
Marczyk Jan  48, 52, 291, 293, 294, 297, 301
Marfa (N.N.)  323
Markauskas Klemensas  86, 92, 151, 166, 273
Markauskas Mykolas  86
Markauskasowie  86
Markiewicz („Burza”)  245
Markiewicz Władysław  245
Markowski Władysław („Dżumba”)  93, 94
Marszalec Janusz  96, 216, 333
Martinionis Antanas  15, 146, 147
Martišius Petras  239
Martyncew J.  30
Masliukas  296
Masliukas Lionginas  127, 128
Masliukasowie zob. Maślukowie
Masłowski Karol  120
Maszkiewicz Mariusz  218
Maszlub Stanisław  115
„Maś” zob. Czerkasow Józef
Maślin A.  115
Maśluk Jan  51
Maślukowie (Masliukasowie)  50, 51
Matalancowa Maria zob. Matalaniec Maria

Matalancówna Helena zob. Matalaniec Helena
Matalaniec (Matalancowa) Maria  29, 258
Matalaniec (Matalancówna) Helena  29, 258
Matkevičius Kajetonas  82, 133, 166, 301, 316
Matkevičiusowie  82, 301
Matonis Juozas  208
Matulionis Kostas  237
Mažeika Antanas  67, 79, 113, 128, 129, 133, 

169, 306, 322
Maželis Juozapas  46, 61, 62, 101, 150, 163, 

165
Maželis Mykolas  46
Maziliauskas Jonas  238
Mazur Grzegorz  145
Mażul Henryk  54, 187
Medański Zelman  127
Meilūnienė Marijona  49–51, 53, 55, 184
Mendel  128
Michalkiewicz Kazimierz  98
Michniewicz Bohdan  114
Mickiewicz Jan („Jastrząb”)  36
Mickiewicz Robert  31, 208
Mielżyńska Jadwiga  224
Mieżaniec Antoni  23, 30, 150, 258, 274, 280, 

281
Mieżaniec J.  115
Mikniawiczus Kazys  127
„Mikrus” zob. Drozd Rajmund
Mikrut Kazimiera z d. Juniewicz  20, 25, 185
Milewski Jan Jerzy  163
Milutis Alfonsas  239
Mincewicz Benedykt  115
Mineika Juozas  191, 238
Mineyko Zygmunt („Lin”)  186
Minkiewicz Jan  153
Minkiewicz Lucjan  179, 203
Minkiewicz Wanda  179, 203
Miszkinis Wincenty  118
Mitrius Jonas  238
„Młot” zob. Łukasiuk Władysław
„Młot” zob. Pietkiewicz Stefan
Mockaitis Vytautas  239
Modelski Łukasz  15, 173
Mohl Helena  109
Mordas vel Żylińska Regina („Regina”, TW 

„Gina”)  43, 178
Mordasewicz Antoni („Tatar”)  41, 182
Mordasiewicz Antoni zob. Mordasewicz Antoni
Morkus Pranas  211
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Motieka Kazimieras  210
Motyka Grzegorz  15, 96, 176, 194
Movšovič Olga  132
Mroczkowski Arkadiusz  219
„Mściciel” TW zob. Sztark Borys
„Mścisław” zob. Liniarski Władysław
„Mścisław” zob. Pluciński Marian
Mulevičius Bernardas  51, 110, 125
Mulevičiusowie  51, 292
Murnikas Petras  85
Musil Walter  31, 253
Muszalski Kazimierz  il. 67

Nadolski Bronisław  il. 10
Narbutas Vitas  143
Narbutt Maja  177, 199, 200
Nariūnas Jonas  126, 127
Nariūnas Juozas  55
Narkevičius Vytautas  147
Narkowicz Liliana  108, 109
Narsutis Vladas  191
Narunaite Katryna  126
Narunaite Wikte  127, 128
Narunaitisowie  128
Narunas Iwan  126, 127
Narušis Mečys  141
Narušis Vaclovas  141
Naruszewicz Henryka  134
Naruszewicz Stanisława  134
Naruszys Jan  118
„Natan” zob. Bystram Mieczysław
Naujokas Klemensas  238
Nečiunas Juozas  128, 133, 193
„Nieczuja” zob. Trzebski Zbigniew
Nieławicki Stefan  144, 153
„Nietoperz” zob. Walczak Adam 
Niski Grzegorz  220
„Nit” zob. Juniewicz Bronisław
Niwiński Piotr  15, 41, 43, 74, 95, 121, 130, 

164, 172, 191, 192, 213, 216, 333, 334, 
335

Noreika Jonas  51, 110
Norkevičius Jonas  238
Nowak Halina  359
Nowicka Jadwiga  30, 258, 259
Nowicka Władysława  30, 258
Nowicki Władysław  67, 145, 244, 249
Nowik Grzegorz  18
„Nowina” zob. Beynar Lech

Obertyński  244
„Ogień” zob. Kuraś Józef
Oko Jan  158
Okulicz Kazimierz  99
„Ol” zob. Czarnowski Aleksander
Olechnowicz Antoni („Pohorecki”)  14, 41–43, 

142, 178, 179, 182, 203
Olszewski (Radziewicz) Jan („Ryś”)  75
„Olszyna” zob. Kiwit Stanisław
„Orlik” zob. Bernaciak Marian
„Ostroga” zob. Kisielewicz Marian
„Ozimek” (N.N.)  80

Pacebutas Edvardas (Počebutas Eduardas)  143
Pacyno Wacław  211
Paczkowska Czesława  205
Pagalys Kazys  237
Pagirenas Antanas  143
„Pająk” zob. Domieniecki Jan
Pakalnienė Ona zob. Pakalnienė Teofilė
Pakalnienė Teofilė  59, 64, 81, 273, 286
Pakalnis Dovidas  284, 286
Pakalnis Juozas (Józef) vel Šinkūnas Juozas  

17, 58, 60, 128, 132, 162, 163, 168, 193, 
284, 286, 289, il. 50

Pakalnis Pijus  59, 64, 81, 273, 286
Pakalnis Povilas  163
Palczewski Albin („Kot”)  73, 75, 85, 326
Palubinskas Jurgis  239
„Pancerny” zob. Grabowski Brunon
„Pancerz” zob. Szypiłło Michał
Panicha zob. Panocha Roman
Pankiewiczówna Anna  118
Panocha (Panicha) Roman  145, 244, 249
„Pantera” zob. Ryśnik Edward
„Pantera” zob. Wołkowicz Waldemar
Parapienas  289
Parczewski Walenty  157
Pasierbska Helena  11, 131, 135, 136, 224
Pašilys Aleksas  125
Paszkiewicz Aleksander  127
Paszkiewicz H.  115
Paszkiewicz Hipolit  127
Paszkiewicz Jan  127
Paszun Edward („Turek”)  76
Paukštė Mykolas  123
Paukštys Juozas  238
Paukszta Antanas  143
Paulavičius Antanas  211
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Paulius Bijūnas  209
Pėdnyčia Kazys  199
Pepłoński Andrzej  130
Peroni Vito  121
Peseckas Albertas  239
Peškaitis Mikas  239
Petrauskas Petras  190, 237
Petrauskas Simonas  125
Petronis  127
Petronis Algirdas  127, 131–133, 168, 287, 

288, 290
Petronis Petras  85
Pieciura  123
Pietkiewicz Antoni („Szyszka”)  75
Pietkiewicz Stefan („Młot”)  73
Pietraszkiewicz Kazimierz („Konrad”, „Lech”)  

153, 155, 156
Pietrowski Mariusz  217, 221
Pięta Stanisław  218
Pilarczyk Anna  212
Pilichowski Czesław  197
Piliponis Alfonsas  128, 132, 286–289
Piłsudski Józef  14, 23, 328
Piłsudski Witold  115
Pinikas Kazys  238, il. 87
„Piotr” zob. Jarusz vel Słonina Piotr
Piotrowski Marian  77, 92, 138
Piotrowski Władysław  25, 185, 281
Pipiras Jurgis  50
Pipiras Jurgis, junior  50, 52, 53, 62, 151, 184, 

204, il. 104
Pipirienė Veronika  50, 52, 53, 62, 62, 151, 204, 

il. 104
Pirtań Bogdan („Trzmiel”)  75
Pisarczyk Edward („Wołodyjowski”)  15, 20, 

41, 42, 46, 76, 93, 214, 309, 310
Piskunowicz Henryk  13, 15, 65, 76–78, 89, 

93, 141, 145, 146, 172, 186, 207, 208, 213, 
214, 245

Pivoras Pertas  141
Plater  144
Plater Adam  100
Plechavičius Povilas (Plechowicz Paweł)  12, 

46, 69, 84, 146–148, 209, 211, 231, 233, 
236, 241–243, 245–249, 254, 272, 281

Plechowicz Paweł zob. Plechavičius Povilas
Plieskienė Viktorija  124, 193
Plieskis Alfonsas  81, 167, 168, 301
Plieskis Jonas  57, 124, 193

Plieskis Leonardas  57, 64, 124, 193, 299, 
il. 108

Plieskis Pranas  57, 124, 193
Plieskis Rapolas  56, 57, 64, 81, 124, 132, 133, 

137, 152, 162, 167, 168, 193, 298, 299, 
301, il. 71, 108 

Plieskisowie  57, 58, 64, 165, 167, 301, il. 51, 
107, 108

Plieskytė Elena  124
Pluciński Marian („Mścisław”)  43, 183, 188, 

191, 215, 217, il. 15, 111
Płanów Aleksander („Tomcio”)  80, 81, 91, 

194, 320
Počebutas Eduardas zob. Pacebutas Edvardas
Pocius Ričardas  82, 84
„Podkówka” zob. Jusis Witold 
„Podlasiak” zob. Hajciuk Jan
Podworski Jan („Sęp”)  88
„Pohorecki” zob. Olechnowicz Antoni
Pokietur Bronisław  44, 168, 283
Polekauskas (Polikauskas) Petras (Peter)  14, 

20, 31, 169–171, 174–177, 179–181, 189–
–192, 200, 202, 237, 262, 263, 265, il. 76, 
78–80

Poleszak Sławomir  213, 216, 334
Potocki Mieczysław („Węgielny”, „Kamień”)  

15, 38, 40, 41, 65, 69–75, 87–89, 92, 172, 
178, 193, 194, 257, 311, 312, 321, 325, 
il. 30

Povilonis Antanas  238
Pranckėnienė Aldona  52, 328
Pranckevicius Vincas  241
Pranskūnas Kazys  291
Prejsser (Prejss) Antoni („Gerwazy”)  250
Prejsser (Prejss) Józef („Władysław”, „Prota-

zy”)  250, 324
„Protazy” zob. Prejsser Józef
Pruński Józef  86
Pruński Józef, syn Konstantego (Prunskas Juo-

zapas, Prunskas Juozas)  86–88, 92
Pruński Konstanty  86, 87
Przewoźnik Andrzej  207, 208
Pszczołowski Tadeusz  94
„Ptasznik” zob. Sztark Borys
Pujanauskas Vladas  238
Pukelevičius Antanas  238
Pumpułowicz W.  115
Pumputis Balys  238
Pupeikis Petras  238
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Rabinowicz Abram  128
Rachmil  115
Rackiel Medard (Rackelis Medardas)  86, 92, 

166
„Radek” zob. Zarzycki Władysław
Radziewicz Jan zob. Olszewski Jan
Radziewicz Wacław  31
Radziwiłł Mikołaj Rudy  324
Radziwiłłowie  108, 141
Radziwiłłówna Barbara  304, 324
Rak Janina  84
Rakauskas  132
„Rakoczy” zob. Wiącek Wiktor Jan
Ramansevičius Jonas  21, 24, 31, 239, il. 92
Rameika Alfonsas  56, 57, 151, 162, 298, 299
Rameika Kazys  57, 64, 298
Rameika Vytukas  57
Rameikaitė Aldona zob. Spranginienė Aldona 

Veronika
Rameikaitė Elena zob. Macijauskaitė Elena
Rameikaitė Janina  56, 57, 64, 298, 305
Rameikienė Marijona (Marianna)  57, 64, 151, 

298, il. 25
Rameikienė Mikalina  57, 64, 298
Rameikowie  57, 58, 150, 151, 298, 305, 

il. 107
Ramejkowa Marianna zob. Rameikienė Mari-

jona (Marianna)
Rams Edward („Ursus”)  189, 191
Rapkauskas Juozas  237
Rasauskas  290
Raszkowska Grażyna  221
Rasztulis Franciszek  98
Raštikis Stasys  148
Ratkevičius Simėnas  66
Raubo Zygfryd  27
Rauckis Vytautas  238
„Regina” zob. Mordas vel Żylińska Regina
Reinys Mečislovas  136, 249
„Rekin” zob. Chmielowski Kazimierz
Rezmer Waldemar  102
Ribikauskas Kazys  111, il. 44
Ribinskas Zigmas  190, 237
Ribokaitė Stefa  58, 64, 299
Ribokas (Rybak)  56, 57, 298
Ribokas Antanas  58, 64, 299
Ribokas Jonas  58, 64, 162, 299
Ribokas Tadas  58, 64, 299, il. 52
Ribokasowie  il. 51

Ribokienė Ona  58, 299
Rinkevičienė Mikalina  47, 62, 165
Rinkevičienė Stasė  123
Rinkevičius Edvardas  48, 62, 162, 163, 182, 

296, il. 19
Rinkevičius Julius  123
Rinkevičius Pranukas  62
Rinkevičius Rimukas  62
Rinkevičiusowie  47, 48, 165
„Rojan” zob. Zarzycki Władysław
Rokicki Paweł  15, 70, 95, 148, 189
Rolska Alwida  204
Roman Wanda Krystyna  121, 152
Romanowski Andrzej  205, 206
Romejko  23, 30, 31, 150
Romer Eugeniusz  102, 103, 105, 106
„Ronin” zob. Wojciechowski Longin
Ropius Norbertas  190, 237
Rosenberg Alfred  243
Roszkowski Wojciech  107
Rotulska Monika  217
„Rubel” zob. Bejnarowicz Stanisław
„Ruczaj” zob. Maksymowicz Stanisław
Rudaszewski Rafał  127
Rukas Konstantas  143
Rukšėnas Juozas  190, 237
Ruksevicius Vladas  241
Rukštelis Bronius  237
Rusak Józef („Bylina”)  22, 32, 37, 45–47, 50, 

182, 184
Ruszczyc Gwidon  143
Ruszczyc Zbigniew („Ryś”, „Ryży”)  143, 144
Rutkiewicz Jan  125
Rutkowska Jadwiga  120
Rutkowski Henryk  145, 244
Ruzgas  284
Ruzgas Dominikas  110
Ruzgys Antanas  189
Rybak zob. Ribokas
Rybakowie zob. Ribokasowie 
Rybka Ryszard  41, 71, 74, 171
Rychert Izabela  83
„Rydz” zob. Rymkiewicz Bronisław
„Ryga” (N.N.)  82, 315
Ryliškytė Janė  291
Rymkiewicz Bronisław („Rydz”)  74
Rymsza Antoni („Maks”)  20, 21, 36, 41, 45, 

46, 60, 67, 179, 182, 186, 188, 191, 216, 
217, 304, 309, il. 27
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Rymsza Karol  126, 127
Rymsza Kazys  127 
Rynkiewicz  101
Rynkiewicz Michał  25
„Ryś” zob. Ambrus Ryszard
„Ryś” zob. Olszewski (Radziewicz) Jan
„Ryś” zob. Ruszczyc Zbigniew
Ryśnik Edward („Pantera”)  94
„Ryży” zob. Ruszczyc Zbigniew

S. Longin  113, 117, 118
Sabbat Kazimierz  213
Sabutis Liudvikas  199
Sagaitienė Wanda  142
Sagėnas Jonas  190
Sagevičius Adolfas  190, 192, 237, il. 94
Sakowicz Kazimierz  11, 135
Samuchowa Teresa  31
Sapitavičius Jonas  239
„Sasza” zob. Cis-Bankiewicz Leon
Saudargienė Janina  13, 52
Sawicki Teodor  140, 141, 214
„Sawicki” zob. Barzdo-Szulichowski Czesław
Sawicz Anna z d. Kowalewska  319
Sawicz Czesław („Horski”)  78, 82–84, 91, 92, 

120, 166, 315, 319
Sawlewicz P.  115
Schmidt Helmut  169
Sedlickas Bronius  238
Sedova Jevgenija  132
Selmanowicz Feliks („Zagończyk”)  74, 76, 

77, 82, 83, 315, 329
Sempoliński Ludwik  153, 154, 156
Seykelis Alfonsas  239
„Sęp” (N.N.)  88
„Sęp” zob. Podworski Jan
Siečinskas Vytautas  238
Siemaszko Henryk  93
Sienkiewicz Jan  201
„Sigalew” zob. Sławińska Irena
Sikorski Adam  216, 334
Sindaravičius Algis  209
Sinkevičius Antanas  239
Sinkevičius Jonas  238
Sipowicz-Bogowski Henryk („Farys”)  15, 76, 

79, 82, 84, 87, 89–91, 178, 182, 194, 313, 
318

Sirutavičius Vladas  15
Skačkauskas Povilas  239

Skeičius Kazys  240
Skorko-Barańska Marta  20, 152
Skrobisz Jacek  216, 219
Skwara Jerzy  145
Sławińska Irena („Sigalew”)  15, 19, 25–27, 

31, 151, 152, 182, 185, 258, 259
Słuchocki Czesław  144
Smalewski Jan Stanisław  15, 20, 21, 34, 36, 

43, 45, 46, 61, 67, 69, 93, 149, 182, 191, 
214, 308, 309

Smetona Antanas  47, 119, 125, il. 44
„Smętek” zob. Krzyżanowski Aleksander
Smoleński Leon („Zeus”)  189, 191, il. 15
Smoleński Paweł  187
Smoliński Dobiesław („Dobek”)  74, 80, 194, 

315, 320
Sobolewski Henryk  54, 191
Sobolewski Mieczysław  22–24, 30, 31, 151, 

259, 274, 281
Sodaitis Juozas  123
Sojczyński Stanisław („Warszyc”)  214, 329
Sołłominówna W.  115
Sosnowska Anna  23
Sosnowski Michał  23
Sosnowski Stanisław  21, 25, 179, 181, 185, 280
Sowisło Maria  215, 216
Spranginienė Aldona Veronika z d. Rameikaitė  

43, 57, 58, 65, 151, 169, 298, 299
Sprudin Dymitr („Kim”)  il. 15
Sprudin Mikołaj („Szerszeń”)  16, 185, 189, 

il. 15
Spudys Kazys  238
Srebrakowski Aleksander  15, 102, 103, 107
Staniewicz Witold  107
Stankeras Petras  15, 21, 31, 134, 135, 159, 

160, 174, 189, 190, 241–243, 252, 253
Stankevičius Antanas  239
Stankevicius Pranas  241
Stankiewicz (Stankiewiczowa) Apolonia  30, 

258
Stankiewicz Michał  30, 258
Stankiewiczowie  23
Stankiewiczowa Apolonia zob. Stankiewicz 

Apolonia
„Starowola” zob. Adamowicz Tadeusz
Staszauskas Aleksandras  127
Staszewski A.  115
Staszkiewicz Józef (Staškevičius Juozas)  164, 

285
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Staszkunas Juozas  127
Stašelienė Emilija  62
Stašelis Alfonsas  49, 51, 55, 110, 125, 162, 

163, 296, il. 46
Stašelis, syn Alfonsasa  51
Stašelisowie  48, 50, 51, 65, 169
Stašelytė Onutė  49, 63
Staškevičius Juozas zob. Staszkiewicz Józef
Stawiska-Rukawiczkin Maria  216
Steckiewicz Stanisław  178
Stefanowicz Marian  26–28, 76, 77, 185, 278
Steiblienė Aleksandra  123
Steiblis Vytautasa zob. Steiblys Vytautasa
Steiblys (Steiblis) Vytautas  123
Stepan Kamil  41, 71, 74, 171
Stepanavicius  143
Stobniak-Smogorzewska Janina  163
Stonys Julius  241
Streikus Arūnas  126
Striužas Valdas  15, 128–130
Strumila Balys zob. Strumiłło Bolesław
Strumiłło Antoni  50
Strumiłło Bolesław (Strumila Balys)  49–52, 

63, 164, 165, il. 20
Strumiłło K.  115
Strzembosz Tomasz  120, 207, 208
Studnicki (Gizbert-Studnicki) Władysław  14, 

157–160, 242, 250, 251
Studnicki Wacław  157, 158
Stukienė Beatričė  209
Suchocka Hanna  210
Sukiennicki Wiktor  99
Sulik Nikodem („Ładyna”)  42
Surdy Szczepan  152
Surwiło Jerzy  25, 26, 185, 204, 205
Sušinskas  239
Sutryk Marzena  216, 220
Sužiedėlis Simas  48
Swolkieniowa Wanda  173, 183
Swolkień Anna  173, 183
Swolkień Edward („Szaszka”)  32, 50, 183, 

184, 189, il. 15
Symonowicz Stanisław („Kalina”, „Szczęsny”)  

21, 138, 140, 144, 153, 156
Szalkowska Maria  30, 258
Szalkowski Wacław  30, 258
Szarota Tomasz  131
„Szaszka” zob. Swolkień Edward
„Szczerbiec” zob. Fróg Gracjan

„Szczęsny” zob. Symonowicz Stanisław
„Szczupak” (N.N.)  59, 189, 300
Szemiel Aleksander („Wiatr”)  41, 73, 75, 79, 

86, 87, 89, 90, 214, 322, 324, 326
Szendzielarz Barbara  173
Szendzielarz Zygmunt („Łupaszko” – „Łu-

paszka”)  12, 15, 21, 32, 36–44, 61, 65, 69, 
70, 82, 83, 93, 142, 169–173, 175, 177– 
–179, 183, 184, 186, 188–190, 200, 203, 
213–222, 224, 302, 304, 307, 329, 331, 
333–335, 338, il. 14, 75, 77, 111–114 

„Szerszeń” zob. Sprudin Mikołaj
Szewiel (Szewielowa) Felicja  30, 258
Szewiel Aleksander  30, 258
Szewiel Marian  30, 258
Szewieliński Wacław („Zawisza”)  16, 20, 188, 

189, 191, 214
Szewielowie  23
Szmajda Dorota  338
„Szpagat” zob. Lejkowski Jerzy
Sztark Borys („Ptasznik”, TW „Mściciel”)  74
Szubarczyk Piotr  214, 216, 217, 219, 333
Szulc Aleksander  19, 78
Szymianiec Franciszek  99
Szymianiec Karol  23, 30, 150, 151, 252, 258
Szymianiec Władysław (Šimėnas Vladas)  47
Szymiańcowa (Szuminiowa, Šimėnienė, Šu-

minienė, Šimenskienė, Šimonienė) Roza-
lia (Rozalija) z d. Kiwilsza  47, 48, 53, 62, 
150, 165, 296, il. 19

Szynkowski Stanisław  25
Szynkowski Tadeusz  20, 26, 36, 38, 67, 78, 

90, 112, 134, 137, 138, 140, 143–145, 177, 
214, 244

Szypiłło Michał („Pancerz”)  75
„Szyszka” zob. Pietkiewicz Antoni

Śladecka Magdalena  213
„Śrut” zob. Chorążak Henryk
Świda Ludwik  209
Święcicki Marian  97
Šarkelė Jonas  190, 237
Šeikis Stepas  51, 110
Šikavičius Bronius  132, 289
Šikavičius Jurgis  289
Šimėnas Vladas zob. Szymianiec Władysław
Šimėnienė Rozalija zob. Szymiańcowa Ro-

zalia
Šimonis Jonas  237
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Šimkonis Balys  il. 37
Šinkūnaitė Grasilė (Grasildė)  286
Šinkūnas Juozas, ze wsi Mażule  86–88, 92, 

166, 273, 286
Šinkūnas Juozas zob. Pakalnis Juozas
Šiugžinis Jonas  239
Šlamas Stanislovas  112
Šlepikas Alfonsas  237
Šulčius Pijus  238
Švedas Ignas  238

Tamašauskas Sylwester zob. Tomaszewski 
Sylwester

Tamošiunas Mindaugas  207
Tankevičius Jonas  239
Taraszkiewicz A.  115
Tarka Krzysztof  13, 15, 29, 68, 73, 93, 147
„Tatar” zob. Mordasewicz Antoni
Taujenas (Baleišis) E. („Borodacz”)  140
Teichmann Eufemia  199, 200
Terlecki Stanisław  25
Tochman Krzysztof A.  21, 188
Tochman Wojciech  12, 54, 187, 210, 211
Tolusys Vincas  241
Tomaszewicz Zofia  168
Tomaszewiczowie  168
Tomaszewscy  168, 284
Tomaszewska Halina  44, 168, 283, 284
Tomaszewski Aleksander  168, 284
Tomaszewski Longin  13, 15, 31, 49, 65, 72, 

93, 120, 121, 135, 136, 146, 147, 152–154, 
156, 158, 176–178, 213, 257

Tomaszewski Sylwester (Tamašauskas Sylwe-
ster)  82, 168

„Tomcio” zob. Płanów Aleksander
Tomkiewicz Monika  11, 15, 54, 131, 135, 136, 

152, 176, 187, 246
Tonkūnas Juozas  207
„Topol” zob. Urbanowicz Zbigniew
Traba Robert  15
Trimonienė-Žvinytė Bronė  56, 63, 152, 162, 

198, 291
Trimonis Anupras  291
Trimonis Vladas  43, 55, 56, 65, 66, 152, 162, 

182, 183, 198, 207, 291
Trimonytė Laimutė  56, 152, 162, 198, 291
„Trubadur” zob. Drozdowicz Jan
Truska Liudas  206, 207
Truszkowski Stanisław  117

Trzebski Zbigniew („Nieczuja”)  191
Trzeciak  183
Trzeciak Władysław  131
„Trzmiel” zob. Pirtań Bogdan
Tumelis Juozas  53
„Turek” zob. Paszun Edward
Turska Halina  99
Tym Juliusz S.  171
Tyškevičius  141
Tyszkiewicz Benedykt Jan  109
Tyszkiewicz Jan Józef  108, 110
Tyszkiewicz Michał Zygmunt  109
Tyszkiewiczowie  56, 80, 81, 108, 132, il. 71

Urbankiewicz Jerzy  54, 201
Urbanowicz Zbigniew („Topol”)  93
„Ursus” zob. Rams Edward

Vadapalas Jonas  191, 237
Vaičeliūnas Ignas  237, il. 90
Vaidakevičius Jurgis zob. Vaidukevičius 

Jurgis
Vaidukevičienė Justina  48, 63, 296
Vaidukevičius (Vaidakevičius) Jurgis  48, 51, 

52, 63, 110, 162, 296, il. 48
Vaidukevičius Florijonas  48, 63, 296
Vaidukevičius Vaclovas  48, 63, 296
Vaidukevičiusowie  48, 51, 52, 296
Vaidukevičiutė  48, 63, 296
Vaidukevičiutė Zuzana  48, 63, 296
Vaikutis Juozas  238
Vaitkiavičius Stasys  132
Valeikis Piotr  148
Valionis Antanas  211
Valiukonis Jonas  143
Valys Petras  190, 237
Vareikis Vygantas  125
Varnas Stasys  191, 238
Vasiliunas Jonas  143
Veikutis Kajetonas  239, il. 89
Venclova Tomas  211
Venskūnas Algis  238
Verikaitė-Liaugaudienė Genė  44, 59, 60, 81, 

82, 300
Verikas Česlovas zob. Weryk Czesław 
Verikas Česys zob. Weryk Czesław
Verikas Izidorius zob. Weryk Izydor
Verikas Jonas zob. Weryk Jan
Verikas Juozapas zob. Weryk Józef
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Verikas Juozas  123, 301
Verikas Kazimieras (Kazys)zob. Weryk Kazi-

mierz
Verslovas Pranas  237
Viktutė  292
Vilimas Pranas  239, il. 88, il. 89
Vinclovasowie zob. Vinslovasowie 
Vinslovaitė Elena  55, 63
Vinslovaitė Leonora  55, 63
Vinslovaitė Liudvina  55, 63
Vinslovaitė Ona  55, 63
Vinslovas Alfonsas  55
Vinslovas Ignas  55
Vinslovas Petras  55, 63, 162
Vinslovasowie (Vinclovasowie)  55, 162, 291, 

il. 26, 109, 110
Vinslovienė Salomėja  55
Vinslovienė Zofija  55
Visockaitė Vasa  55
Visockas Petras zob. Wysocki Piotr 
Vitas Juozas  51, 110
Vitkauskaitė Veronika  46
Vito-Viliūnas Vaclovas  51, 110, 127
Vizgirda Justas  27, 31, 237, il. 93
Vyšniauskaite T.  211
Vžesniauskas Leonardas  237

Walczak Adam („Nietoperz”)  39, 40, 214
„War” zob. Libako Jan
Wardzyńska Maria  11, 13, 15, 50, 65, 131, 133– 

–135, 138, 145, 156, 160, 176, 272
„Warszyc” zob. Sojczyński Stanisław
Wasilewski Antoni  41
Wasiłojć-Smoleńska Janina („Jachna”)  15, 

76
„Wawrzecki” zob. Krauze Kazimierz
Welzer Harald  184, 192
Wenclewscy  23
Wenclewska Konstancja  30, 258
Wenclewski  Feliks  30, 258
Wenclewski Konstanty  30, 258
Wendołowski  299
Werik Iwan Kazimirowicz zob. Weryk Jan
Werik Kazimir zob. Weryk Kazimierz
Weryk Adolf  il. 72
Weryk Czesław (Verikas Česlovas, Verikas Če-

sys)  59, 61, 64, 79, 165, 167, 300, il. 72
Weryk Edward  86
Weryk Izydor (Verikas Izidorius)  85

Weryk Jan (Verikas Jonas, Werik Iwan Kazi-
mirowicz)  44, 57, 60, 81, 165, 168, 283, 
284, 300

Weryk Józef (Verikas Juozapas)  60, 85, 86, 89, 
90, 92, 166, 167, 326, 327

Weryk Kazimierz (Verikas Kazimieras, Verikas 
Kazys, Werik Kazimir)  44, 59–61, 81, 163, 
165, 167, 168, 283, 284, 301

Werykowa Aniela  86
Werykówna Wanda zob. Bankauskienė Wanda
„Węgielny” zob. Potocki Mieczysław
Węgierski Jerzy  145
„Wiatr” zob. Szemiel Aleksander
Wiącek Wiktor Jan („Rakoczy”)  14, 21, 22, 

36, 40–46, 53, 54, 59, 64–67, 69, 77, 93, 
120, 149, 177–179, 183, 188, 192, 215, 
302, 303, 305, 310, il .14

Widacki Jan  119, 199, 206, 210, 211
Wieliczko Henryk („Lufa”)  189, 191, 215, 

217, il. 111
Wierzchnicka Helena  47  
Wigura Karolina  210
„Wiktor” zob. Korycki Wiktor
Wilanowski Cyprian  136
„Wilk” zob. Krzyżanowski Aleksander
„Wilk” zob. Kursewicz Dominik
„Wilk” zob. Zapolski Jan
Wiszkiel (Wiszkielowa) Joanna  30, 150, 258, 

277
Wize  160, 161, 270
„Władysław” zob. Prejsser Józef
Wnuk Edyta  15
Wnuk Rafał  213
Wojciechowski Longin („Ronin”, TW „Gum-

ka”)  74, 79, 82, 194, 305, 313–316, 320, 
il. 33

Wojniczowa Stefania  274
Wojnowski Władysław  44, 168
Wojtekunas Wincenty  118
Wołkonowski Jarosław  12, 13, 15, 18, 36, 38, 

41, 54, 89, 93, 95, 121, 137, 138, 140, 141, 
146, 147, 149, 152, 176, 178, 187, 212, 
213, 230, 236, 254

Wołkowicz Waldemar („Pantera”)  214
„Wołodyjowski” zob. Pisarczyk Edward 
Wróblewski Kazimierz („Janusz”)  74
Wryk Ryszard  152, 153, 160
Wulff Horst  137
Wyrzykowski Krzysztof  217
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Wysłouch Franciszek  99
Wysocki Piotr (Visockas Petras)  59, 61, 64, 

150, 165, 167, 300
Zabarowscy (Zaborowscy)  101
Zaborowscy zob. Zabarowscy
„Zagończyk” zob. Selmanowicz Feliks
Zajančiauskas Zdislovas zob. Zajączkowski 

Zdzisław
Zajančkauskas Dzislavas zob. Zajączkowski 

Zdzisław
Zajančkauskas Zdzislovas zob. Zajączkowski 

Zdzisław
Zajączkowska Regina  116
Zajączkowski Leon  98
Zajączkowski Sławomir  217
Zajączkowski Zdzisław (Zajančiauskas Zdislo-

vas, Zajančkauskas Zdzislovas, Zajančkau-
skas Dzislavas, Żejnczkauskas)  60, 289, 
300

Zakościelna Ewa  19, 25, 180
Zalūba Vaclovas  238
Zapolski Jan („Wilk”)  75
„Zapora” zob. Dekutowski Hieronim
Zarembina Weronika  112
Zarzycki Władysław („Rojan”, „Radek”)  164
Zašažinskienė Salomėja zob. Zasčižinskienė 

Salomėja
Zasčižinskiai  57
Zasčižinskienė (Zašažinskienė) Salomėja  57, 

64, 165
Zasztowt  143
Zautra Pranas  239
Zawadzki Jan  59, 60
„Zawisza” zob. Szewieliński Wacław
„Zeus” zob. Smoleński Leon
Ziemiański Stanisław Władysław  19, 185
Zienkiewicz Longin  23, 30, 258, 281
Zinkus Jonas  47
Zizas Rimantas  13, 15, 21, 177, 207, 253, 295
Zujewa Angelina  204
„Zyga” zob. Grunt-Mejer Zygmunt Mieczy-

sław

Żaba Waldemar („Bocian”)  16, 41, 73, 75, 85, 
86, 90, 91, 321, 322

„Żbik” zob. Dąmbski Stefan
„Żbik” zob. Dubaniewicz Antoni
Żebrowski Leszek  334
Żejdzis  250
Żejnczkauskas zob. Zajączkowski Zdzisław
„Żelazny” zob. Badocha Zdzisław
„Żmugus” (N.N.)  144
Żukauskas  143
Żuromski Wacław  128, 133
Żvinis  143
Żwikiewicz Jerzy  80
Życzko Józef  98
Życzko Franciszek (Žičkus Pranas)  80
Życzko Justyn  60
Życzko Mateusz (Žička Matas)  79, 80, 92, 

165, 166
Życzkowa Janina  80
Żylińska Regina zob. Mordas vel Żylińska Re-

gina
Żyliński Zygmunt  153
Żytliński Józef  30, 258
Żywiecki Edward  20, 25, 154, 155, 185, 276

Žaldokas Alfonsas  128
Žeglaitis Antanas  21, 181, 238, 295
Žepkaitė Regina  207
Žiaugrė Petras  190, 237
Žička Matas zob. Życzko Mateusz 
Žičkus Pranas zob. Życzko Franciszek
Žulys Kazys  125
Žverėla Kazimieras zob. Žverelė Kazys
Žverelė Kazys (Žverėla Kazimieras)  81, 82, 

89, 90, 92, 169, 273
Žverėlienė-Vokietienė Stefanija  81, 89, 90, 

169
Žvinys Jonas  16, 25, 32, 47–54, 67, 93, 111, 

112, 118, 122, 123, 125–128, 144, 184, 
187, 295, il. 55, 56
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Bogusze  74
Bolniki, gm.  110
Bołosza (Baluoša)  47, 62, 150, 293
Borkuszki  51
Bortkuszki  153
Borutyszki  118
Brasław  70
brasławski pow.  70, 73, 74, 129, 130, 245
Bremerhaven  177
Bujki  72, 75, 88
Buławszczyzna  58
Burkiła  23, 30, 205, 258

Chicago  160
Chmiziutka  144
Ciuniszki  48, 109, 114, 115, 127
Connecticut  177
Cudzeniszki  94
Czarny Bór  90, 145, 244
Czerepowiec  74
Czernin  216

Dabkuniszki  110
Daciškės zob. Daczyszki
Daczyszki (Daciškės)  81, 82, 90, 92, 128, 273
Daugiele, gm.  58
Daugieliszki  129, 133
Degucie  143
Dekśnie  116
Deltuwa, gm.  109, 110
Derwinie  128
Diagilewo  74
Didžialaukis zob. Dzidziełówka
Dobrzyń  224
Dojlidy  66
Dowmonty  153
Druskieniki  41, 109

Adamajciszki  116
Adamowszczyzna  72, 147, 148, 234, 245, 255
Aktapolis  111
Aleksandryszki  45, 110, 127
Ałtajski Kraj  123
Ameryka  202
Anglia  192
Annowil  20, 26–28, 120, 154, 156, 278, 279
Antokolce  110
Antokolce III  109
Antoszwińce  123
archangielski obwód  283
Auschwitz  222, 223  
Ažubalis-Zabalina zob. Zabelina

Balčiuosa zob. Bołosza
Baranele  25, 161, 280
Barany  75, 88
Bejsagoła  152
Belgia  152
Berlin  250
Biała Waka  153
Białoruś  52
Białostocczyzna  21, 70, 157, 179, 186, 213, 

222, 223, 329
białostocki pow.  70
białostockie woj.  178
Białystok  171, 172, 177, 179, 188, 191
Bielaki  245
Bieniakonie  153
Bijuciszki  297
Bijuny  60, 300
Bindziuki  80
Birsztany  51
Birże  324
Bobrujsk  312
Bogorodskoje  74

INDEKS GEOGRAfICZNY

Indeks nie uwzględnia haseł: Dubinki (Dubingiai), Glinciszki (Glitiškės), Janiszki (Joniškis), 
Litwa, Podbrzezie (Paberžė), Polska, Wileńszczyzna, Wilno (Vilnius)
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Drużyle  75, 87, 88
Dubinka, rz.  323
Dubińskie (Dubinieckie, Sużańskie), jez.  11, 

47, 102, 140, 310, 311
Dukszty  129, 143
Dukszty Pijarskie  38
Dusięta  143
Duśmiany  112
Dyneburg  88, 157, 171, 242
Dynowagi  45, 61
Dzidziełówka (Didžialaukis)  44, 81, 167, 168, 

273, 283, 300, 301
Dziewieniszki  42, 68, 69, 71, 311, 328
dziśnieński pow.  70
Dżezkazgan  143

ejszyski pow.  246
Ełk  215
Europa  152, 176, 190, 223, 266
Europa Środkowo-Wschodnia  177
Europa Wschodnia  192

Francja  21, 196

Galai  110
Garšvėnai zob. Gorszwiany
Gdańsk  13, 19, 21, 31, 83, 138, 197, 198, 200, 

206, 215, 216, 219, 221, 276, 278, 333
Gembloux  152
Generalne Gubernatorstwo  157, 159, 242, 243, 

250
Generalny Komisariat Litwy  157, 174, 241, 

247, 272
Generalny Okręg Litwy  138
Giedraičiai zob. Giedrojcie
Giedrojcie (Giedraičiai), gm.  14, 16, 52, 61, 

66, 97, 101–106, 108–110, 116, 120, 125, 
133, 141, 164, 263, 267, 331

Giedrojcie, m.  20, 43–47, 50–52, 54, 62, 
65–67, 87, 97, 98, 100–102, 104, 125–127, 
131, 133, 143, 144, 150, 161, 164, 180, 
203, 261, 263, 267, 269, 278, 285, 296, 
304, 306–309, 336 

Giedrojtele  145
Gieladnia  88
Giełota jez.  58
Gierwiaty  267
Giże  46, 62, 101
Gockiszki  80

gorkowski obwód  84
Gorszwiany (Garšvėnai)  14, 58, 60, 64, 66, 81, 

82, 110, 111, 123, 128, 132, 162, 168, 193, 
267, 273, 284, 286, 288, 289

Gorzów Wlkp.  41
Graužiniai zob. Graużynie
Graużynie (Graužiniai)  79, 80, 92, 166, 273
Graużyszki  94, 146, 147, 234, 255
Griazowiec  42, 74
Grodno  38, 41, 74, 179, 250
grodzieński pow.  109
Grodzieńszczyzna  174
Grudziądz  41, 171
Grynkiszki  137
Gudogaje  246
Guzy  70

Hajnówka  216
Hartford  177
Helsinki  21, 131
Hoduciszki  129, 133
Holandia  196
Huta Pieniacka  176

Ignalino  129, 133
Iłga, jez.  48
Inturkė zob. Inturki
Inturki (Inturkė)  16, 50, 57– 59, 66, 67, 80, 

100, 112, 118, 124, 133, 193, 203, 297– 
–299, 311, 316, 

Isznora, jez.  58
Izabelin zob. Zabelina
Izrael  164, 222, 328

Jakucja  123
Jałta  219
Janczury  100
Janiszki (Joniškis), gm.  14, 16, 56, 57, 59, 61, 

64, 66, 71, 78, 81, 85, 89, 91, 97, 101–108, 
110, 111, 117, 120, 124, 129, 131, 133, 141, 
143, 152, 164, 167, 193, 267, 283, 286, 300, 
301, 331, 336

Jarosław  151
Jaszuny  245
Jedwabne  222
jezioroski pow.  143
Jeziorosy  143, 296
Jęczmieniszki  67, 144, 243, 250
Joda  153
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Jodzieniany (Juodenėnai)  86, 92, 273
Jodziszki  143
Jonie  66
Joniškis zob. Janiszki
Jukojnie  153
Juodenėnai zob. Jodzieniany

Kalisz  151
Kalwaria (dzielnica w Wilnie)  250
Kaługa  83, 179
Kanada  159, 192, 243
Kapuściszki  45, 150
Karolinów  58, 83, 84, 289
Kaunas zob. Kowno
Kazachstan  122, 143, 152, 223, 224
Kazań  143
Kibiszki  245
kieleckie woj.  188
Kiemieliszki, gm.  71
Kiernów  113
Kiersnowo  216
Kierule  47
Kirdejki  55, 113, 291
Kirnejła  50
Kiwiszki  245
Kołtyniany  129
Komarowszczyzna, las  127, 133
Komi Republika Autonomiczna (Komi RA)  

164, 190
Komisariat Rzeszy Wschód (Ostland)  14, 19, 

20, 22, 27, 28, 31, 32, 65, 134, 176, 177, 
187

Koniawa  146
Koraby  147, 244
Korea  120
Korona (Królestwa Polskiego)  150
Korwie  118, 144
Koszalin  216, 217, 220, 280, 334
koszedarski pow.  191
Koszedary  113
Kotłówka  93
Kowieńszczyzna  122, 151, 228, 242
Kowno (Kaunas)  77, 80, 95, 108, 109, 111, 

113, 114, 121, 122, 124, 129–131, 139, 
143–145, 148, 152, 171, 173, 174, 189, 
190, 233, 244, 247–249, 270

Kowszadoła  30, 144, 259
Kozaki  141
Kozłowa Ruda  190

Kraj Kłajpedzki  109, 137
Kraków  157, 159, 216, 242
Krakówka  147
Krasnojarski Kraj  113, 123, 191
Kresy Wschodnie  329
Krewny  110
Kroże  99
Królewszczyzna  245
Kryžokai  110
Kumańce (Kūmonys)  81, 82, 90, 92, 111, 166, 

168, 273, 283, 284, 287, 289, 290, 301, 
316

Kūmonys zob. Kumańce
Kupryszki  44, 46, 61, 62, 161, 165
Kurany  110
Kurkle, gm.  110
Kuryszki  109

Lebiedniki  227
Legnica  21
Leluny  58
Liczuny  100
Lipsk  256
Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka 

(LSRR)  41
Litwa Kowieńska  67, 69, 144, 156
Liudgarda  47, 62
Londyn  38, 157, 242
LSRR zob. Litewska Socjalistyczna Republika 

Radziecka
Lubichowo  216
Lublin  135, 191, 217, 334
Lubowo  243
Lwów  96, 145, 170
Lygialaukis zob. Równopole

Łabuciszki  115
Łokciany  65, 71, 311
Łotwa  70, 82, 315
Łowmiańce  56, 291
Łownikańce  114, 118, 137
Łódź  197, 198, 216
Łukańce  245
Łukiańce  245
Łuntypy  86

magadański obwód  191
Majdanek  135
Majerańce  140, 310
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malacki obwód  101, 103
malacki rejon  93, 126, 291, 317, 328
Malaty (Molėtai), gm.  16, 55, 56, 61, 66, 101–

–103, 108, 112, 126, 141, 267, 291, 331, 
336

Malaty, m.  16, 47, 50, 55, 58, 59, 67, 111, 112, 
116–118, 126, 131, 133, 137, 141, 144, 168, 
203, 291, 292, 297, 301, 303, 317

Malbork  216, 219
Maldziuny  323
Malinowo  88
Malinowszczyzna  56
Mały Możejków  158
Mariampol  136, 164, 171, 190
Mažuliai zob. Mażule
Mazury  213, 329
Mażule (Mažuliai)  86, 88, 273
Mejszagoła, gm.  66, 105, 134, 137
Mejszagoła, m.  27, 144, 153, 302
Michaliszki  93
Michałkonie  147
Mickuny, gm.  245
Middletown  177
Miedniki Królewskie  80
Mielegiany  129
Migdaliszki  114, 143
Mikuliszki  139
Milagainiai  147
Mińszczyzna  174
Molėtai zob. Malaty
Monachium  109, 158, 169, 251
Moraliszki  49, 50, 55, 56, 59, 93, 109
Morszańsk  70
Moskwa  42, 134, 234, 241, 251
Mosty  41
Murowana Oszmianka  40, 94, 143, 146, 234

Nacza  227
Narewka  216
Narocz, jez.  172
Nidzica  216
Niemcy  119, 120, 124, 134, 158, 164, 177, 

202, 241, 251
Niemen, rz.  
Niemenczyn, gm.  66, 71, 97, 102, 104, 105, 

137, 257
Niemenczyn, m.  58, 134, 302
Niepokalanów  37
Nieśwież  224

Norymberga  243
Nowa Wilejka  245
Nowe Święciany  84, 129, 133, 168, 289, 290, 

310
Nowe Troki  139
Nowogródczyzna  140, 157, 159, 174, 227
nowogródzkie woj.  42, 109, 130
Nowosady  57
Nowy Jork  177

Okowity  72, 257
Olkieniki  119, 265, 267
Olszewo  71, 311
Olsztyn  74
Ołkuny  14, 43, 56, 57, 58, 61, 63–66, 108, 110, 

111, 124, 150, 151, 162, 165, 167, 169, 298, 
299, 301, 305

Ołkuński las  56
Opol  109
Opole  216
Oradour-sur-Glane  176
Orany  119, 267
Orniany  44, 59, 61, 71, 87, 108, 109, 132, 283, 

300, 312, 318
orniańskie lasy  61, 87, 88, 140
Oryna, jez.  132
Osielec  179
Ostaszków  70, 188
Ostland zob. Komisariat Rzeszy Wschód
Ostrołęka  216, 220
Ostrowlany  74
Ostróda  216
Oszmiana  247, 248
oszmiański pow.  68, 148, 244, 246
Otorów  169
Owanta  126

Palestyna  163
Paneriai zob. Ponary
Paryż  13, 213
Pašuliai  191
Pawłokoma  223
Pawłowo  146, 147, 234, 245
Pielasa  328
Pikieliszki  144, 153
Pirciupie  175
Pisz  216
Piwonia, las  133
Pobojsk, gm.  109, 164
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Podbrodzie, gm.  102, 319
Podbrodzie, m.  41, 44, 47, 75, 83, 84, 88, 93, 

100, 105, 128, 129, 131, 133, 134, 290, 
300, 319, 323

Podeldika  288
Podhale  179
Podkarpacie  151
Podlasie  216, 329
Podole  41
Podubinka  78, 82, 84, 288, 301, 316, 319, 

323
Pogołonie  291
Pohulanka  88
Polany, gm. 148
Polany, maj.  173
Połuknia  250
Pomorze  186, 191, 213, 215, 216
Pomorze Gdańskie  329
Pomorze Zachodnie  329
Ponary (Paneriai)  11, 135, 193, 223, 224, 231, 

235, 244, 246, 265, 337
Poniemunie  153
Poniewież  66, 144, 152, 190, 191, 291
Porudomino  244
postawski pow.  70
Postawy  37
Postolin  216
Poszyle  100
Powarpie  145
Powisznie  147
Pozelwa  109, 114, 302
Poznań  152, 156, 169
Prabuty  216
Praga (dzielnica w Warszawie)  184
Prawieniszki  173, 191, 249
Prochowice Śląskie  21, 216
Prusy Wschodnie  153, 178, 190
Przełaje  112
Punżanki  73, 75, 319
Purwiniszki  78, 319
Puszcza Augustowska  223
Puszcza Białowieska  184, 216
Puszcza Grodzieńska  41
Puszcza Rudnicka  175, 176
Puszcza Świsłocka  191

Raubiszki (gm. Giedrojcie)  116
Raubiszki (gm. Podbrodzie)  95
Raznotołki  127, 164, 285

Republika Litewska (Stara Litwa)  17, 44, 68, 
78, 93, 102, 105, 130, 134, 139, 153, 166, 
193, 321, 325, 328

Reputany  55, 56, 63, 162, 291
Riazań  42, 74, 143, 188
Rogówek  152
Rosja  14, 105, 119, 233
Rossa (cmentarz w Wilnie)  28, 76, 203
Rosza  85, 131
Równopole  20, 262, 302
Rudomino  83, 245
Rudziszki, gm.  245
Rudziszki, m.  38
Ryga  159, 243
Rymszany  129, 143
Rypejcie  113
Rzeczpospolita Obojga Narodów  170
Rzesza (wieś w pow. wileńsko-trockim)  134
Rzesza, gm.  137, 144
Rzesza Niemiecka  135, 136, 171, 174, 243, 

244, 252
Rzeszowszczyzna  184

Siedlce  216
Sieńkowszczyzna  72, 147, 148, 234, 245, 

255
Simuńce  57
Skierdzima  30, 205, 258
Słobódka, gm.  245
Smołwy  129
Sokołów Podlaski  216
Sopot  214–216, 218
Sprejnie  23, 29, 30, 205, 258
Stalinogorsk  41
Stara Litwa zob. Republika Litewska
Stebule  59, 85
Stebuliškiai zob. Stebuliszki
Stebuliszki (Stebuliškiai)  59, 85, 86, 90, 92, 

113, 167, 273, 289, 301, 326, 327
Stefanowo  109, 164
Stryj  170, 171
Stymbury  110
Suderwa  38, 178
Sumieliszek  113
suwalska gubernia  170
Suwalszczyzna  137
Sużany, m.  22, 38, 41, 43, 58, 61, 67, 78, 93, 

98, 108, 140, 145, 181, 244, 249, 274, 296, 
314, 317, 319
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Sużany, starostwo  106
Sużańskie jez. zob. Dubińskie jez.
Syberia  130, 301
Sybir  193
Szack  41
Szajkuny  183
Szakimy  88
Szałtupie  131
Szandubra  109
Szczecin  43, 178, 182, 218
szczuczyński pow.  158
Szepietówka  41
Szerejkiszki  60, 289
Szeszole  110
Szlewiatry  116
Szlomiszki  280
Szpików  41 
Sztum  215, 216
Szumsk  245
szyrwincki obwód  102
Szyrwinty  83, 97, 113, 127

Święciany  74, 88, 94, 129, 133, 135, 242, 265, 
286, 313

święciański pow.  311
Świr  21, 188

Taboryszki  42
tarnopolskie woj.  176
Tauroginie, gm.  86
tiumieński obwód  113
Tołminowo  39, 94, 146
Toronto  190
trocki pow.  113
Troki  134
Troniszki  111, 283
Tucza  109, 224
Turgiele  83, 139, 234
Turliszki  109, 114
Turmonty  129, 143
Turyn  152

Uciana, gm.  110
Uciana, m.  58, 85, 113, 137, 144, 286, 299
uciański pow.  55, 58, 85, 86, 102, 111, 113, 

124, 286, 289, 291
uciański rejon  93
Ukraina  218
Ulm  252

Stany Zjednoczone  14, 46, 148, 160, 192, 241, 
242

Vymančiai  55, 56, 63, 162, 291

Wagenschwend  173
Wał Pomorski  84
Warmia  329
Warszawa  17, 35, 41, 42, 68, 71, 74, 85, 95, 

139, 140, 146, 171, 177–179, 200, 203, 209, 
210, 216–218, 251, 327, 329, 333, 334

Waskańce  72, 257
Waszyngton  222
Wesołówka  29, 205, 259
Widziele  137
Wielka Brytania  14, 158, 188, 196, 251
Wielkie Łuki  190
Wierbuszki  244, 245
Wierśminie  23, 24, 29, 258
Wierzchowiny  223
Wilaudzie  109
wileńska gubernia  100
wileński okręg  26, 69, 135, 153, 155, 160, 172, 

188, 241, 262, 263
wileński pow.  97, 99, 102, 134, 137, 144, 159, 

243, 254
wileńskie woj.  17, 26, 54, 70, 74, 129, 130, 

187, 198, 313
wileńsko-trocki pow.  13, 19, 54, 67, 76, 102, 

118, 119, 138, 172, 187, 197, 245, 257, 
272, 276

Wilia, rz.  38, 75, 87, 140, 318
wilianowski las  134
wiłkomierski obwód  68, 87, 143
wiłkomierski pow.  45, 48, 66, 68, 102, 109, 

110, 111, 115, 117, 124, 125, 133, 164
Wiłkomierz, gm.  109, 110
Wiłkomierz, m.  51, 115, 128, 133, 144, 147, 

164, 248, 285, 292, 295, 296, 303, 317
wiłkomierski rej.  294
Wiłkowyszki  170
Wiragoła, jez.  323
Wisła, rz.  184
Witebsk  312
Wiżuny  289
Włodzimierz  136, 249
Wojdaty  244
Wołyń  145
Workuta  123, 164, 191
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Worniany  41
Worziany  65, 75, 172, 224
Września  116 
Wysoki Dwór  109

Zabalina zob. Zabelina
Zabelina (Izabelin, Zabalina, Ažubalis-Zabali-

na)  59, 64, 123, 167, 273
Zaberże  115, 137
Zachodni Brzeg Jordanu  164
Zajeziorce  43, 56, 63, 65, 66, 162, 182, 183, 

291
Zakopane  331
Zamosze  130
Žaugėdai zob. Żowgiady
Zdaniszki  116
Zegrze  144
Zimna Woda  216
ZSRR zob. Związek Socjalistycznych Repub-

lik Radzieckich

Związek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich (ZSRR)  41, 84, 113, 122, 124, 135, 
140, 174, 175, 188, 191, 192, 198, 202, 
223, 319, 328

Zwierzyniec (dzielnica w Wilnie)  95, 178

Żakiszki  22, 24, 35, 274, 275
Żałktynie  293
Żarnowiec  188
Żejmiana, rz.  75, 318, 323
Żejmy (gm. Janiszki)  58, 59, 66, 82, 84, 92, 

166, 319
Żejmy (pow. kiejdański)  153
Żmudź  46, 99, 273
Żowgiady (Žaugėdai)  86, 92, 273, 289
Żydowiejny  80
Żyżmory  117
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