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Įvadas 

 

Rašytojas Stanislovas Abramavičius yra parašęs tris knygas apie Didžiosios Kovos apygardos 

partizanus. Jo pirmoji knyga  „Žalio Velnio takais“ apie Didžiosios Kovos apygardą, išleista 1995 

m., buvo mūsų pirmoji knyga bei žinių apie partizanus šaltinis. Tai mūsų darbinė knyga. Perskaitę 

ją, mes supratome, koks baisus buvo laikotarpis po karo ir dar supratome, kad teisingai darome 

prižiūrėdami partizanų (tuo metu vadinamų žaliukų) kapus. Antroji jo knyga  „Didžioji kova“ , 

išleista 1999 m., paskatino toliau tyrinėti pokario laikotarpį. Joje mes jau radome  ir atsiminimus 

apie partizanus bei dokumentus, kurie buvo rasti  Lietuvos Ypatingojo archyvo  bylose. Mes gi, 

dokumentų - partizanų mirties įrašų, ieškojome Kietaviškių bažnyčioje ir juos radome. Apie 

Didžiosios Kovos apygardos partizanus daug medžiagos yra Stanislovo Abromavičiaus, Kęstučio 

Kasparo, Rūtos Trimonienės knygoje „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“, išleistoje 2007 m. 

Dar viena knyga – „Partizanų motinos“, išleista 2010 m. Yra ir daugiau knygų, laikraščių straipsnių, 

dokumentų,  kuriose rašoma apie šios apygardos partizanus. Visų jų perskaityti nespėjome. 

2006 m. liepos 6 d. Elektrėnuose, Švenčiausios Mergelės Marijos Kankinių Karalienės 

bažnyčios šventoriuje, iškilmingai buvo atidengtas paminklas Didžiosios Kovos apygardos 

kovotojams, žuvusiems šiose apylinkėse. Paminkle įamžintos 78 žmonių pavardės. Čia yra ir trijų 

brolių Česonių vardai ir pavardės. Tai Jeronimas Seliuta, Albertas Seliuta ir Simonas Seliuta. Viso 

Elektrėnų apylinkėse buvo apie 300 laisvės kovotojų. Visos sukauptos medžiagos kopijas 2005 

metais perdavėme Elektrėnų šaulių būrio vadui Kęstučiui Rėkliui. Taip šiame sąraše atsirado ir 

partizanų brolių Seliutų pavardės. 

Tai tik šaltiniai, o iki to, kai niekas dar labai viešai nekalbėjo, Kietaviškių pagrindinės 

mokyklos kraštotyros būrelio nariai Peliūnų kaimo kapinėse surado keturis kauburėlius, kuriuose 

pasak vietinių gyventojų, buvo palaidoti žaliukai – taip vietiniai vadino partizanus. Pradėjome 

klausinėti - kas gi tie žaliukai, nes vaikams buvo labai įdomu. Išsiaiškinome, kad tai brolių Vlado ir 

Kajetono Česonių ir jų tėvų kapai, o šalia buvo ir trijų brolių Seliutų kapai. Taip jau atsitiko, kad 

vieną kartą Peliūnų kaimo kapinėse susitikome ir Jeronimo Seliutos dukrą Genovaitę Seliutaitę – 

Novikienę. Ji mums ir papasakojo apie trijų brolių Seliutų žūtį. Ir ne tik papasakojo, bet ir parašė 

laišką, kuriame labai išsamiai aprašė tai, ką ji prisimena iš to laikotarpio įvykių ir pasakojimų. 

Pradėjome užrašinėti pasakojimus, nors tiesą sakant, nelabai žmonės ir norėjo pasakoti, net dieninę 

kraštotyros stovyklą buvome pasidarę, kad Pagrendos miške surastume partizanų bunkerius ir 

daugiau žmonių paklausinėtume. Mokiniai mėgo lankytis prie bunkerio, tvarkyti kapus, o labiausiai 

užsikurti laužą prie Gudaraisčio tarsi tikri partizanai būtų. 

Šis kraštotyrinis darbas yra tik apie tris brolius Seliutas, ir pavadintas “Trys broliai 

partizanai”, o ne “Partizanai” ar “Pagrendos partizanai”, nes surinkti medžiagą apie visus 19 ar 
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daugiau žuvusių, būtų labai didelis darbas ir netgi per didelis tiriamasis darbas pagrindinės 

mokyklos mokiniams. Darbe kartu pateikiamos ir rastos žinios apie įvairiose aplinkinių vietovių 

kapinėse palaidotus žuvusius žmones (partizanus ir jiems prijaučiančius).  

Daug naujo sužinojome draugaudami su LLKS nariais Robertu Ščerbavičiumi ir Šarūnu 

Valentinavičiumi. Jie ruošė video apybraižą “Lemtis”, kurioje rėmėsi ir mūsų surinkta medžiaga, 

esančia mokyklos kraštotyros muziejuje, mirties metrikų įrašais, užrašytais atsiminimais. Tai jie 

nufilmavo partizano Jeronimo Seliutos dukters Genovaitės Novikienės pasakojimą ir sukūrė 

dokumentinę apybraižą “Lemtis”. Pirmoje dalyje “Partizanų žūtis” yra pasakojama apie 1945 metų 

sausio 20-osios naktį, kai žuvo partizanai, o antroje “Partizanų šeimų likimai” – apie tai, ką teko 

iškęsti likusiems gyviems šeimos nariams. Dokumentinė apybraiža yra LLKS puslapyje ir yra 

prieinama visiems norintiems ją pamatyti, todėl labai patogu panaudoti kaip žinių šaltinį. Tai jie 

paėmė eglaitės, augusios Pagrendos miške prie bunkerio, kelmo gabalėlį, tai jie paėmė žemės iš 

partizanų kapų Peliūnų kaimo kapinėse ir 2018 metų kovo 16 - osios  dieną patalpino į Šimtmečio 

vainiką Lukiškių aikštėje Vilniuje. Mums gi malonu, kad bent mokyklos muziejuje tuo metu 

buvusia medžiaga irgi prisidėjome, papasakojome, parodėme, pasidalijome prisiminimais. 

 Šioje kraštotyrinėje ekspedicijoje įgijome daug vertingos patirties. Kraštotyriniame darbe 

“Trys broliai partizanai” sudėta visa mūsų surinkta medžiaga, o taip pat žinias galima papildyti 

trimis diskais: 1 ir 2 “Lemtis”, kuriuos sukūrė LLKS nariai Robertas Ščerbavičius  ir Šarūnas 

Valentinavičius su bendraminčiais (LLKS tinklalapyje), o trečiasis – Naujųjų Kietaviškių kaimo 

gyventojos Antaninos Kierienės pasakojimas apie partizanų kūnus, kurie buvo atvežti ir numesti 

Kietaviškių miestelyje, o ji, eidama į bažnyčią, juos matė. Pasakojimą įrašė kraštotyros būrelio 

nariai. Partizanų nuotraukas leido perfotografuoti Genovaitė Seliutaitė Novikienė – partizano 

Jeronimo Seliutos duktė. 

Kietaviškių apylinkėse dar ir šiandien gyvena pokario žmonių, prisimenančių tuos baisius ir 

mums taip nesuvokiamus laikus. Negausus jų būrys beliko. Tačiau istorijos pamokų ar klasių 

valandėlių ir būrelių užsiėmimų metu mes tai vis prisimename: pasakoja mokytojai, skaitome 

vadovėliuose, knygose, straipsniuose , kur yra partizanų prisiminimai ir niekaip negalime patikėti, 

kad taip iš tikrųjų buvo. 

 Kraštotyrinę ekspediciją vykdėme pagal veiklos planą: 

 1. Gauti visų trijų partizanų brolių Seliutų nuotraukas. 

 2. Aplankyti bunkerį Pagrendos miške, kuriame žuvo trys broliai Seliutos. 

 3. Aplankyti jų kapus Peliūnų kaimo kapinėse Vėlinių dienomis ir Motinos dienomis. 

Padėti arba pasodinti gėlių, esanat poreikiui, sutvarkyti aplinką. 

 4. Mokyklos muziejaus „Klėtelėje“ įruošti nuolat veikiančią parodėlę „Trys broliai 

partizanai“. 
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 5. Susipažinti su Kietaviškių mokyklos kraštotyros muziejuje esančia ankstesne 

medžiaga ir ją panaudoti darbe. 

 6. Aplankyti partizano Jeronimo Seliutos dukrą Genovaitę Novikienę ir išgirsti jos 

pasakojimą, jį užrašyti. 

 7. Įvairiuose šaltiniuose surasti kas ir ką rašė apie šiuos partizanus ir jų žūtį.  

8. Visą surastą medžiagą sudėti į aplanką „Trys broliai partizanai“. 

9. Darbą pristatyti mokyklos bendruomenei „Pirmadienio pokalbių“ metu. 

 Šis sudarytas planas pavyko. Darbą manome tęsti, juk dar tiek daug nepadaryta, 

neišaiškinta, neaplankyta. Dėkojame LLKS nariams Robertui Ščerbavičiui ir Šarūnui 

Valentinavičiui už jų nuostabią video apybraižą, puikius atsiliepimus apie mūsų kraštotyrininkų 

veiklą ir paskatinimą toliau tęsti pradėtus darbus, o man su mokiniais buvo malonu šioje veikloje 

dalyvauti.  

Jau ir anksčiau, kraštotyrinių stovyklų metu arba šiaip bendraujant, teko kalbėtis su 

daugeliu kietaviškiečių, kurių artimieji nukentėjo pokario laikotarpiu. Labai sunku tokius likimo 

nuskriaustus žmones kalbinti. Rašydami apie tris brolius Seliutas, naudojome Kietaviškių 

pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje esančią medžiagą, S. Abromavičiaus knygas, 

archeologų bunkerio kasinėjimo medžiagą ir kitus įvairius straipsnius ir pasakojimus. Naudojome 

ankstesnes ir dabar fotografuotas arba perfotografuotas nuotraukas, t.y. naudojomės viskuo, kas 

viešai prieinama kiekvienam. Visumoje gavosi gana įdomus darbas, tinkantis Elektrėnų 

savivaldybės mokykloms ir bibliotekoms, kaip partizanų siekių įgyvendinimo pavyzdys kovojant 

dėl Nepriklausomybės.  

 Atliktu darbu esu patenkinta ir manau esant vertu jį eksponuoti respublikinėje jaunųjų 

kraštotyrininkų parodoje. Po parodos darbas bus laikomas Kietaviškių pagrindinės mokyklos  

kraštotyros muziejuje ir prieinamas mokyklos bendruomenei bei svečiams. Jeigu Genovaitė 

Novikienė pageidaus, vieną darbo kopiją padovanosime jai. 

 

 Danutė Gudelienė, Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoja, kraštotyros būrelio 

„Klėtelė“ ir kraštotyros muziejaus vadovė. 
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Pradžia 

 

Karo pabaigoje generolas Povilas Pleckavičius bandė sudaryti vietinę rinktinę kovai 

už Lietuvos Nepriklausomybę. Į ją stojo dalis Kaišiadorių rajono jaunimo. Vieni Kietaviškių 

apylinkių kaimai įvairiais laikotarpiais priklausė Vievio arba Žiežmarių, o vėliau Kaišiadorių 

rajonui, kiti – Trakų rajonui. 

1944-02-13 buvo bandoma patvirtinti tokią rinktinės kario priesaiką: „Aš vietinės 

rinktinės karys savanoris, Visagalio Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad nesigailėsiu savo jėgų ir 

gyvybės, ginsiu Lietuvos žemę nuo bolševikų, banditų. Tam sropiai vykdysiu visus viršininkų 

įsakymus, būsiu narsus ir sąžiningai atliksiu savo tarnyboj pareigas, kaip dera doram ir garbingam 

Lietuvos kariui. Taip man, Dieve padėk“
1
.  

 1944 metų vasarą prasidėjo šaukimas į sovietinę armiją. Jaunimas eiti nenorėjo. Dalis 

jų slapstėsi miškuose ar savo namuose. Dauguma besislapstančių nebuvo ginkluoti, bet jau veikė 

organizuoti partizanų būriai su ginklais ir vadovybe.  Lietuviai tikėjo, kad padedant Vakarams bus 

pasiekta Lietuvos Nepriklausomybė.  

 1946 – 1947 metais Lietuvoje veikė devynios partizanų apygardos. Kietaviškių ir 

aplinkiniai kaimai, buvo Didžiosios Kovos apygardos veiklos zonoje, 4-ojo batalono teritorijoje (A 

rinktinės). Lietuvos Laisvės Armijos 5-oji apygarda savo struktūras kūrė nuo 1944 metų rudens. Jos 

vadas buvo Mykolas Kareckas – Serbentas, o pavaduotojas Jonas Misiūnas – Žalias Velnias. Jie 

buvo sumanę kiekviename valsčiuje suburti po batalioną besipriešinančių okupantams. Žalias 

Velnias 1944 metų vasarą buvo pirmuoju partizaninio judėjimo organizatoriumi Trakų apskrityje. 5-

ai apygardai vadovauti buvo paskirtas Mykolas Kareckas – Serbentas, nes jis buvo karininkas.  

 Didžiosios Kovos apygardos įkūrėju laikomas Žalias Velnias. Serbentui žuvus, jis nuo 

1945-04-13 buvo Didžiosios Kovos apygardos vadas.  

Tuo metu ramybės gyventojams nedavė ir vokiečiai, ir rusai. Jie norėjo, kad 

lietuviai dalyvautų jų karo žygiuose. Tačiau aplinkinių kaimų žmonių nei gražūs 

žodžiai, nei prievarta neveikė.  Mažai kas, o ir tai prievarta, pateko į okupantų 

kariuomenę. Beliko kaimo jaunimui vienas kelias - į mišką. 

 1944 metų liepą rusai paskelbė visuotinę mobilizaciją. Tai dar labiau 

paskatino jaunimą slapstytis. Peliūnų kaimas - vos trejetą kilometrų nutolęs nuo 

Kietaviškių, tačiau jau yra Trakų rajone. Šiandien žinome devyniolika jaunų kaimo 

vyrų žuvusių už Nepriklausomybę, bet daugiau medžiagos surinkome tik apie tris. 

  

                                                 
1
 S.Abromavičius, Žaliojo Velnio takais 1995, p.14. 
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Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens…
2
 

 

Straipsnis skirtas Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai 

(Ištrauka iš straipsnio apie 3 brolius ir kitus jų bendražygius) 

 

…” 1945 m. sausio 13 d. Semeliškių vls., Pagrendos miške, prie Gudaraisčio k. Bondaro 

būrio partizanai įsirengė bunkerį. Apie tai sužinojęs raudonųjų partizanų remėjas Bronius 

Kanapickas pranešė Semeliškių NKVD garnizono kariams ir stribams. Jie pasiėmė šalimais 

gyvenantį Motiejų Urboną ir atvyko prie bunkerio. Kadangi šiaudais padegti bunkerio 

nepavyko, užpuolikai pradėjo mėtyti granatas ir šaudyti iš kulkosvaidžių. Jie nenorėjo 

partizanų suimti gyvų. Kovotojai atsišaudė, bet jėgos buvo nelygios. Po kautinių buvo rasti 7 

nusišovę partizanai (kt. duomenys: susisprogdinę). Tai buvo 3 broliai Jeronimas (g. 1912 m.), 

Simonas (g. 1917 m.) bei Albertas (g. 1919 m.) Seliutos, 3 broliai Bolius (g. 1927 m.), 

Kajetonas bei Vladas Česoniai ir Vladas Juozupka. Broliai Seliutos buvo iš Pagrendos k., o 

broliai Česoniai ir V. Juozupka iš Peliūnų k. Žuvę partizanai kovą pradėjo 1944 m. rugpjūčio 

mėnesį. Remiantis archyviniais NKVD dokumentais jie buvo priskirti ir Albino Bliujaus – 

Don Kichoto partizanų būriui. Jeronimas Seliuta kartais įvardijimas dar Aronimu, Aroniu, 

Ironimu, o Simas Seliuta – Šimu. Viname dokumente pažymėta, kas Seliutos ,,įvykdė keletą 

teroristinių aktų prieš tarybinį partinį aktyvą ir žmones, lojaliai nusiteikusius tarybinei 

valdžiai‘‘ (LYA, f. V – 5, ap. 1, b. 3803, l. 28). Pagal MVD dalinio įsakymą, žuvusiųjų 

Pagrandos miške partizanų palaikus vežė ir išmetė Kietaviškėse Aleksas Marcinkevičius 

(LYA, f. V – 5, ap. 1, b. 3803, l. 28). Aukos buvo niekinamos kaimo kryžkelėje, netoli 

mokyklos ir prūdo. Naktį jų artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų k. kapinėse 

(kt. d.: ir Semeliškių vls., Stančikų k. kapinėse) 

           Apart aukščiau išvardytų partizanų, gyvenusių Peliūnų k., žinomi ir kiti peliūniečiai, kurie 

paguldė galvas už Lietuvos Nepriklausomybę (viso 19 vyrų). Tai 4 broliai Česoniai, Motiejaus: 

Juozas Česonis (g. 1910 m.) 1947 m. buvo pakartas, Pranas Česonis buvo suimtas gyvas ir 

nukankintas saugumo kalėjime Vilniuje, Zigmas Česonis (g. 1916 m.) dingo be žinios. 

1945 m. gegužės 26 – 28 dienomis vykdant karinę operaciją Pėliūnų kaime, Jagelonių miške žuvo 

(kt. d.: Žiežmarių vls. Kaukinės miške) jaunėlis Motiejus Česonis – Perkūnas (g. 1919 m. [kt. d: 

1908 m.], gyv. Peliūnų k.) būrio vadas su 5 partizanais. Tuo metu žuvo peliūniečiai: Jonas Bliujus, 

Andriaus (g. 1923 m. ), Dominas Bliujus, Prano (g. 1926 m.), Pranas Bliujus, Tomo (g. 1921 m.). 

Su jais žuvo Antanas Maleckas (gyv. Žiežmarių vls., Klenaukos k.), Bronius Dauksevičius – 

Meška, Jono (g. 1925 m., gyv. Semeliškių vls. Vindziūlių k.]). 1945 m. padėjo galvą už Lietuvą: 

                                                 
2
 POSTED BY LAJAARCHYVAS ⋅ 2014-11-05, Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens… 

https://lajarchyvas.wordpress.com/author/lajaarchyvas/
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Albinas Blijus, Tomo – Don Kichotas (p. s.: žr. žemiau). Tais pačiais metas žuvo: Bernardas 

Leonavičius, Motiejaus (g. 1908 m. [kt. d: Levanavičius, g. 1910 m.]) susisprogdino Strėvelės raisto 

bunkeryje; Jonas Jankauskas (g. 1927 m.) buvo rastas nušautas po rusų puolimo; žuvo Pranas 

Ramaneckas, Miko (g. 1920 m. [kt. d.: žuvo 1947 m. Žiežmarių vls. Kaukinės miške,]); Pranas 

Kazlauskas (g. 1910 m.) Semeliškių vls., Jagėlonių miške, prie pat Strėvos upės ir Antanas 

Valeckas. 

Bondaras žuvo 1945 m. spalio 20 d. Semeliškių vls. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k., 

kartu su Kotu ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio agento ,,Romano‘‘. Žuvę partizanai buvo 

išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose. 

 (LYA, f. K – 1, ap. 3, b. 4/13, t. 2, l. 70; b. 7/9, t. 1, 1. 139; b. 6/9, l. 113 ).”
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Apie partizanus 

 

Pabandėme sudaryti lentelę, kas žinoma apie Pagrendos miško bunkeryje žuvusius 

partizanus. Jau ankstesniais metais susirašinėjome su įvairiomis institucijomis, pagal kurių 

atsakymus ir sudarėme šią lentelę:  

 

Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro 

2004-10-01, Nr.22R-131 rašte: 

Trakų apskrities 

NKVD-MVD 

skyriaus 

dokumentuose: 

LYA 

baudžiamoje 

byloje, asmens 

kvotos protokole: 

Kietaviškių 

bažnyčios mirties 

įrašų knygoje: 

Bolius Česonis 

Andriaus g. 1927 

m., gyv. Stančikų 

k. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

   

Kajetonas 

Česonis, Mykolo 

gyv. Peliūnų k. 

22 metų. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

 Žuvo 1945 m. 

kovo mėn. kovose 

su Raudonąja 

armija. 

Įrašas Nr.115. 

Nušautas 1945-

02-16. Palaidotas 

Peliūnų kapinėse 

1945-02-17. 

Vladas Česonis, 

Mykolo, gyv. 

Peliūnų k. 

20 metų. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

 Žuvo 1945 m. 

kovo mėn. kovose 

su Raudonąja 

armija. 

Įrašas Nr.116. 

Nušautas 1945-

02-16. Palaidotas 

Peliūnų kapinėse 

1945-02-17. 

Vladas Juozupka 1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

   

Albertas Seliuta, 

Motiejaus, g. 

1919 m., gyv. 

Pagrendos k. 

24 metų. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

Igno 

Nasutavičiaus-

Bondario būrio 

partizanai. 

 Įrašas Nr.111. 

Nušautas 1945-

01-20. Palaidotas 

Peliūnų kapinėse 

1945-01-24. 

Jeronimas 

Seliuta, 

Motiejaus, g. 

1913 m., gyv. 

Pagrendos k. 

32 metų. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

Igno 

Nasutavičiaus-

Bondario būrio 

partizanai. 

 Įrašas Nr.109. 

Nušautas 1945-

01-20. Palaidotas 

Peliūnų kapinėse 

1945-01-24. 

Simonas Seliuta, 

Motiejaus, g. 

1917 m., gyv. 

Pagrendos k. 

28 metų. 

1945-01-20 prie 

Gudaraisčio žuvo. 

Igno 

Nasutavičiaus-

Bondario būrio 

partizanai. 

 Įrašas Nr.110. 

Nušautas 1945-

01-20. Palaidotas 

Peliūnų kapinėse 

1945-01-24. 

  

Palyginome įrašus. Kai kur gavome gana prieštaringus teiginius. Ieškojome toliau. 

Mokyklos kraštotyros muziejuje suradome anksčiau mūsų kraštotyros būrelio narių ir mokytojos 

Danutės Gudelienės užrašytus pasakojimus.  

Čia juos pateikiame: 
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1. 

Grybausko Jono, Jono, gimusio 1930 03 03, Šuolių kaime, gyvenančio Pagrendos 

kaime, atsiminimai 

 

Po Didžiojo Tėvynės karo ne visi žmonės norėjo tarybų ir stoti į kolūkius. 

Žmonių norų niekas nepaisė. Juos varu vertė. Tačiau ne visus ir priversti galėjo. 

Privertė daugiau senesnius, o jauni pasitraukė į mišką – partizanavo. Tokių 

partizanų ir Pagrandos miške buvo. Blogo jie nedarė nieko, žmonių nežudė, tik 

šitai santvarkai nepritarė, todėl, kad neišvežtų, ar nesušaudytų ir pasitraukė į 

mišką. Gyveno žiemą, vasarą miške. Turėjo išsikasę bunkerius. Aš žinau 3 

bunkerius. Dabar jų jau lubos sugriuvę. O buvo iškasta maždaug kambario dydžio 

duobė, sienos, grindys, lubos iš rąstų, o ant viršaus žemė ir medeliai augo. Įėjimas 

irgi slaptas nukeliamas su kokiu nors medeliu. Jeigu iš kur pareidavo, tai į bunkerį 

įeidavo po vieną iš įvairių pusių, kad tako neišmindžiotų. Du bunkeriai buvo 

keturkampiai, o trečias zigzagais. Šitame trečiame bunkeryje juos kareiviai ir 

apsupo. Kareiviai buvo paėmę pastotę ir vietinį žmogų, kuris turėjo partizanus 

nuvežti. Bunkeryje buvo 3 broliai Saliutai, 2 broliai Česoniai ir dar vienas ar du iš 

Pagrandos kaimo. Vietinis žmogus buvo pasiųstas pasakyti partizanams kad 

pasiduotų, bet šie nepasidavė, nesutiko. Tada per angą įmetė granatą, bet visas 

bunkeris nebuvo išsprogdintas. Tada liepė toliau kareiviams kasti, bet partizanai 

jau nelaukė, patys save sušaudė. Seliutos Alberto rankose buvo rastas pistoletas. Jis 

buvo pats jauniausias ir tikriausiai nusišovė pistoletu. Dabar toje vietoje, kur buvo 

šitas bunkeris stovi naujas kryžius, anksčiau stovėjo senas, bet jau supuvo. Kai 

žuvo partizanai, juos sudėjo į vežimą ir išvežė į Kietaviškes. Ten suguldė prie 

koplyčios, dieną  ten ir gulėjo, o naktį žmonės lavonus išvogė ir palaidojo. 

Atsimenu, kad dar vienas Seliuta buvo Šimas. Kitų vardų neatsimenu. Pavasarį 

nuvesiu prie trečio bunkerio kur stovi kryžius. 

  
Užrašė Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoja Danutė Gudelienė, 1991 03 15.       

Pagrandos kaime. 

 

2. 
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Duobkasio (nepasisakiusio pavardės), kasusio numirėliui duobę Peliūnų kapinėse, 

pasakojimas 1991 09 21. 

 

Užrašė mokytoja Gudelienė Danutė, Juozo Peliūnų kapinėse. 

 
Kaipgi nežinau kur palaidota? Žinau. Ir kiti gali parodyti. Va, kai tik atidarai 

vartelius (mažuosius), įeini, tai kairėje Česoniai ir kiti palaidoti, o dėšinėje visi trys 

Seliutos. 

Atvežti buvo iš Pagrandos kaimo. Žuvo bunkeryje už Urbono. Buvo jų viso 

penki. Ir daugiau kitokių buvo. Bet šitie vis kartu laikėsi, kartu slapstėsi, kartu 

žuvo, kartu ir palaidoti buvo. Ir vardus žinau. 

Tai : 

1) Seliuta Albertas (jauniausias). 

2) Seliuta Simonas 

3) Seliuta Jaronimas 

4) Česonis Vladas 

5) Česonis Kajetonas 

Apie juos gali papasakoti buvęs Semeliškių eigulys. Dar Pastrėvy gyvena 

Vaiciukevičius Ignas (Galinis) pas sūnų Boleslovą Vaiciukevičių. Dar yra gyvas 

Seliuta Romas, Jaronimo sūnus. Gyvena Pastrėvyje už kontoros. Atrodo, kad jo 

tėvas žuvęs. Gali papasakoti seniai Jarašiai. Daug žmonių žino, tik gal pasakoti 

nenorės. 

 

3. 

Bliujaus  Jono, Bernardo, gyv. Trakų raj. Pastrėvio kaime pasakojimas apie palaidotus 

žmones, žuvusius Pagrendos miške. 

 

 Užrašė Kietaviškių devynmetės mokyklos mokytoja Danutė Gudelienė 1991 11 01. 17 

valandą  30 minučių Peliūnų kapinėse. 

 

  Mus nustebino tai, kad Peliūnų kapinėse aptaisyti vadinamų žaliukų 

kapai. Aš pats kasiau duobes. Kasiau naktį, naktį ir laidojau. Smulkiau 
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papasakosiu, kai pas mane apsilankysit. O dabar aš galiu tik parodyt kas kur 

palaidoti. 

1. Nežinoma kas palaidota.. 

2. Česonis Kajetonas. 

3. Česonis Vladas. 

4. Nežinoma kas palaidota. 

5. Ar buvo 5 neprisimenu. 

6. Nežinomas kas palaidota. 

7. Nežinomas kas palaidota. 

8. Bliujus Pranas. 

9-10. Viename karste palaidota 2 kūnai.  

Iš Mijaugonių kaimo buvo vyrukas, bet jo giminės nepasiėmė, tiesiog 

nespėjo duoti žinios, tai jį dėjo į tą patį karstą. 

 Kažkur toliau palaidota Trakimas. Ankščiau buvo žymu, o dabar reikia 

pagalvoti. Gal ten, kur paminklas. 

Čia labai gerai, kad taisot. Jau mes norėjom į ,,Gimtąjį kraštą“ kreiptis. 

Bet gal ir jūs padėsit.  

 

4. 

 

Lankiausi pas Pastrėvio kaimo gyventoją Baziliavičių Vaclovą, Česonių  

žentą. 

 

Kalbėjosi Kietaviškių devynmetės mokyklos mokytoja Gudelienė Danutė, 1991 11 04, 

Pastrėvio kaime. 

 

Namas dešinėje kelio pusėje ties vaikų darželiu. 

 
Aš esu Česonių žentas. Vedęs žuvusių bunkeryje brolių Česonių Vlado ir 

Kajetono seserį. Aš atėjau į šiuos namus 1946, o jie žuvo 1945 m vasario mėnesį. 

Apie juos nieko nežinau, nes atėjau po metų, bet palaidoti jie tikrai Peliūnų 

kapinėse. Buvau nuvažiavęs į kapines. Jūs aptaisėt tikrai tuos kapus. Mes labai 

patenkinti. Jų tėvai palaidoti kartu, mirė vėliau, vienas po metų, o kitas po 6. Aš 

pats juos laidojau. Prieš Visų Šventes lankiausi kapinėse, uždegiau po žvakutę. 
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Aišku, kad reikia įamžinti jų atminimą. Mes būsim tik labai patenkinti. Aišku, aš 

dar pakalbėsiu su kitais giminėm. Gal kas daugiau žino. Dar yra žuvęs 

Ramaneckas. Vardo neprisimenu.  Yra gyvas jo brolis Ramaneckas Jonas. Jis 

gyvena antrame name nuo manęs. Galit užeiti. Ką nors papasakos. Tik jis buvo 

nušautas susišaudant su enkavedistais anksčiau, negu žuvo Česoniukai. Su broliu 

dar ir pats pakalbėsiu. Apsilankykit kitą kartą.  

 

5. 

 

Pasakoja Naujųjų Kietaviškių kaimo gyventoja Antanina Janavičienė 

 

 Pamenu Saliutas. Atsimenu, kai Saliutų motina atsigynė, kad 

tai ne jos sūnai. Lygtai buvo pavasaris. Naujųjų Kietaviškių kaime kelių 

susikirtime buvo kryžius. To kryžiaus likimas nežinomas. Barbora 

Zareckienė papasakojo: kai verkdavo, sako va atvežė sudėjo jos sūnus, o 

motina išsigynė. O kai ji išsigynė, tai ir neišvežė jos. Pati gimiau 

Žiežmarių parapijoje, čia ir mokėsi skirtingose mokyklose dėl 

kraustymosi.  

 Buvo įvairių partizanų. Ateidavo ir valgyti prašydavo. 

Paimdavo naudojimui arklius. Partizanai pas Sinkevičių Vincą buvo 

apsistoję. Pati nemačiau gulinčių partizanų, o jai pasakė Zareckienė. 

Pati nepažinjau jokių partizanų.  

2007-06-12 užrašė Raminta Mikalauskaitė, 9 klasės Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinė. 

 

6. 

Pasakoja Domicelė Kananavičiūtė  
Naujųjų Kietaviškių kaimo gyventoja 

 

 Partizanai užeidavo pas mus pavalgyti. Kartą nešėsi medaus, tai ir jiems 

davė. Jie buvo iš Peliūnų ir Vindziulių kaimų. 6 jauni vyrai užėjo per Šv. Velykas. 

Mes davėm kiaušinių, pyrago. Marija Markauskienė iš Kareivonių kaimo girdėjo 
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apie brolius Saliutas. Atsimena, kaip motinai sakė, kad čia tavo sūnūs atvežti, bet ji 

gynėsi. 

2007-06-12 užrašė Raminta Mikalauskaitė, 9 klasės Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinė. 

 

 

L A I Š K A S 

arba 

KVIETIMAS  NEUŽMIRŠTI 

 

(Cituojamas laiškas yra kiek sutrumpintas. Praleista: laiško pradžia, kur dėkojama 

mokytojai ir mokiniams lankiusiems bunkerį ir kapus, bei pabaiga, kur pasakojama, kad ji irgi buvo 

Kietaviškių vidurinės mokyklos mokinė ir mokėsi tuomet, kai mokyklai vadovavo direktorius 

Kalinka.  Laiškas yra Kietaviškių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje) 

 

 „Mūsų šeimos tragedija prasidėjo, kaip ir daugelio. Užgrobus šalį 

bolševikams, pas mus atėjo iš Pastrėvio vietinis rusas Bukinas Petras (jis buvo 

įgaliotas išnešioti šaukimus visiems vyrams eiti į bolševikų armiją). 

 Žmogus verkė ir sakė: 

 – Prapuolėm vaikai, užėjo bolševikas, visus mus išnaikins, numarins 

badu. Ir jis buvo teisus. Apie šio žmogaus likimą ir jo šeimos mums nežinoma. Jis 

su šeima už kelių metų dingo iš Pastrėvio. 

 Mano tėvelis Jeronimas pasitarė su savo broliais Simonu ir Albertu, o 

taip pat su savo tėveliu Motiejumi. 

 Nutarė, kad sovietams niekados netarnaus, o gins savo tėvynę kiek tik 

jėgos leis. Atsirado ir daugiau jų bendraminčių. Tai du broliai Česoniai, berods 

Vladas ir Kajatonas, Česonis Boleslovas. 

 Mamytė pasakoja, kad jie turėjo vadą ir vykdė užduotis. Kelias jų 

prisimena... 

 Tai Kaugonių geležinkelio stotyje, ar kažkur netoli jos, nuvertė traukinį 

su karo amunicija, kažkur dar sudegino sandėlį su ginklais. 

 Mamutė visą laiką nešdavo jiems maistą, kartais eidavo ir Simono 

žmona Levosė. Mamutė visą laiką žinojo kur Jie yra ir kur galės Juos rasti. 
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 Pasakoja, kad pas mus dažnai ateidavo iš Pastrėvio vietiniai rusai ir 

daug ką mamutei pasakydavo, kur traukiasi kariuomenė, kada ir kur bus 

„šukuojami“ miškai, ir daug kitokių žinių suteikdavo. 

 Tą patį pavasarį jie išsikasė slėptuvę „bunkerį“, apie kurį žinojo tik 

artimiausi šeimos nariai. 

 Dėdei Simonui buvo sužeista koja, kai vyko susišaudymas kažkuriame 

miške, bet Jis greit pagijo. Žinom kad tarp jų buvo seselė ar felčerė, kurios 

pavardės kol kas nenorim skelbti, to ji pageidauja. 

 Daug ką ir aš pati prisimenu. Gerai prisimenu tą naktį, kai Juos 

nužudė, tai buvo 1945 m sausio 20 d. Virš to kalnelio kilo raketos, buvo šviesu lyg 

per gaisrą. 

 Labai verkė močiutė, mamutė ir dėdienė. Kai supratom, kad daugiau 

jau tėvelių nepamatysim, pradėjom verkti ir mes vaikai. 

 Senelis tuo laiku buvo įkalintas Lukiškių kalėjime. Mes nuo tada 

gyvenom Šuoliuose pas močiutės brolius, nes namuose gyventi buvo neįmanoma. 

 Iš ryto atėjo du kareiviai ir liepė močiutei kinkyti arklį į roges. 

 Sakė: – Užmušėm šešis banditus, tai reikia nuvežti į vietą. (Nežinia ar 

tai buvo sutapimas ar kieno nors taip liepta, nes kai kam mūsų skausmo dar buvo 

per mažai.) Laimei, vežti savo sūnus jai neteko. Kiek pavažiavus, kareiviai liepė 

išlipti ir palaukti pas kaimynus, kol jie atvarys arklį. 

 Tik vargšas mūsų „Bėris“ vežė savo šeimininkus. 

 Atvarę kareiviai arklį, keikėsi, kad prakeiktas tavo arklys, negalima su 

juo susitvarkyti. Stovi vietoje, prunkščia, kanopomis žemę kasa ir nejuda iš vietos. 

Tik pradėjus šaudyti į viršų jis pajudėjo. 

 Močiutė laukė arklio ligi vidurdienio. Juos visus nuvežė į Kietaviškes ir 

sumetė kaip papuolė prie kryžiaus. 

 Ten Jie pragulėjo apie savaitę. 

 Sekmadienį močiutė išėjusi iš bažnyčios ėjo atpažinti savo sūnų. Nosine 

nušluosčiusi visų veidus, surado visus tris gulinčius greta. 
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 Sargybiniai Jos paklausė, ar tik ne sūnaus ieškai? Ji atsakė, kad tik taip 

žiūrinti, o sūnų neturi. Tai reikėjo didelės valios, kad nenuriedėtų nei viena ašara. 

 Prisimenu Ją nuostabiai gerą, švelnią, tvirtos dvasios, nepalūžtančią 

didžiausiam skausme. 

 Tai Radvilų palikuonė, Veronika Radvilaitė. 

 

Nuotrauka Nr.1 

Veronika Radvilaitė Seliutienė, partizanų motina tremtyje 

 Sekančią naktį Juos išvogė. Važiavo mamutė, dėdienė, Tamulis Adomas 

ir dar buvo daugiau jų draugų. Guldė ant paklodžių ir traukė per sniegą ligi 

paruoštų rogių. 

 Tą naktį buvo labai šalta, pustė, tai saugotojai stribai girtuokliavo savo 

būstinėje ir nepastebėjo. 
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 Prisimenu tą siaubo naktį: stovėjo trys karstai. Mamutė ir dėdienė 

verkė, klykė, o močiutė vaikščiojo prie savo sūnų laužydama rankas ir dar pajėgė 

raminti marčias, glostė mums ir marčioms galveles. Tos baisios nakties aš 

neužmiršiu niekad. 

 Laidojo juos tą pačią naktį. Buvo pilna gryčia žmonių, suėjo visi 

kaimynai. Pasikeisdami žmonės ėjo sargybą. 

 Jie palaidoti vienoje duobėje, greta vienas kito. Duobę iškasė 

Vaiciukevičius Ignas, Seliuta Bolesius (Jų pusbrolis) ir kažkas trečias, kurio 

nežinau. 

 Ankstyvą pavasarį prie bunkerio pastatė ąžuolinį kryžių, Jų dėdės 

Radvilas Romas ir Jonas, ir dar kažkas iš Jų draugų. 

 Ant kapų taip pat buvo pastatyti trys ąžuoliniai kryžiai, primenantys 

Kalvarijos kalną.†††.†††. 

 Dabar rašau, kaip Jie buvo nužudyti. Tai pasakojimai artimųjų, 

pažįstamų. 

 Neseniai sužinojau, kad jauniausias dėdė Albertas iš vakaro buvo 

nuėjęs aplankyti savo giminaitę. Jos vyrui tikriausiai to tik ir reikėjo. 

 Dėdei grįžtant į mišką jo pėdomis buvo atvestas garnizonas. 

 Nenoriu minėti jo pavardės, nenoriu keršto. Užtenka jo. Jis ir taip 

neturi kur paslėpti savo rankų kruvinų. Dievas jam ir taip duoda atpildą už 

daugelio žmonių kančias. 

            Toliau. Jis buvo apsivilkęs ankavadisto apsiaustu ir su kareiviais užėjo pas 

Urboną Motiejų, kurį išvarė, kad įlįstų į bunkerį ir įkalbėtų Juos pasiduoti. Tai 

padaryti jie atsisakė. Tada buvo išpleštas bunkerio vidurys, mėtomos granatos, 

kišami į bunkerį šiaudų kūliai ir deginami. Tėvelis Jeronimas ir dėdė Simonas 

buvo labai apdegę. 

            Urbonas Motiejus, tą pačią naktį buvo suimtas ir žuvo nežinia kur.  

            Su kareiviais ėjo ir trys mums pažįstami stribai, kurie vėliau apie viską 

mums papasakojo. Tai iš Budylių Nasutavičius Pranas, Stasiūnas Daminas, iš 

Pastrėvio Genadijus (pavardės neprisimenu). Jų jau nėra gyvų. 
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             Tų pačių metų pavasarį sugrįžo ir senelis iš kalėjimo, labai suvargęs, 

sunkiai sirgdamas. Sužinojęs, kad neteko visų sūnų dar labiau susirgo. 

             1948m. birželio 13 d. mūsų šeimą vežė į Sibirą. 

              Dievas taip lėmė, kad mes visi trys vaikai ir abi marčios likom. Dėdienė su 

savo sūnumi Algiuku buvo išėjusios pas savo tėvus, o mes su broliu Ramučiu ir 

mamyte birželio 12 d. išvežėm duoklės mūsų atiduoti į Semeliškes ir užvažiavom pas 

mamytės seserį į Būdylius. Tikėjom su teta rytojuje grįžti pas mus ir išvažiuoti į 

atlaidus. Tai buvo Sekminių šventė. Tą naktį senelius išvežė. 

              Iš savo namų senelis niekaip nenorėjo eiti, tai kareiviai jį smarkiai sumušė 

su šautuvų buožėmis ir leisgyvį įmetė į mašiną. Išvežė juos į Krasnojarsko kraštą 

netoli Baikalo ežero.  Močiutė pasakojo, kad ten jie rado sukaltus iš lentų barakus, 

kur juos visus ir suvarė. Ten buvo 32-jų tautybių žmonės suvežti. Senelis ten 

išgyveno apie penkis, šešis metus, ten numirė, ten ir buvo palaidotas. Tik gaila, kad 

niekas nežino nei tos vietos, nei kur buvo palaidotas. Nėra nei vieno pažįstamo pas 

ką būtų galima pasiklausti.  

               Močiutė ten išgyveno 10 metų ir tik mamutės didelių pastangų dėka 

sugrįžo į namus. Palaidota prie sūnų. 

               Kapas šalia mano artimųjų, kurį aš prižiūriu kiek galiu, yra Kazlausko 

Jono iš Peliūnų kaimo. Jis žuvo tą pačią žiemą.  

               Apie jo artimuosius žinau tik tiek, kad yra Elektrėnuose dvi netikros 

seserys, bet jos jo kapu nesirūpina.“ 

1992-02-03  

Seliutaitė - Novikienė Genovaitė 
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Ieškome kitų šaltinių 
 

 Patys tikriausi ir patikimiausi įrašai bažnyčioje. Kietaviškių parapijos klebonas leido 

pasinaudoti Kaišiadorių vyskupijos Kietaviškių bažnyčios mirimo metrikų protokolais. 

Susipažinome su 1945-1950 m. mirimo metrikų protokolais ir čia pateikiame įrašus tik apie brolius 

Seliutas,  o mokyklos kraštotyros muziejuje turime visų įrašų, kurie mums atrodė svarbūs, kopijas - 

kur žmonės buvo nušauti ar kitaip nužudyti. Įrašai autentiški, jų kopijos yra Kietaviškių pagrindinės 

mokyklos kraštotyros muziejuje. Įrašų kalba netaisyta, tuo tikimasi padėti skaitančiam suprasti to 

meto kultūrą ir parodyti, kaip nuosekliai ir išsamiai buvo aprašoma žmogaus žuvimas, jo 

palaidojimas, įvardijami ne tik tėvai, bet ir jam artimi žmonės, kuriuos jis paliko.  

Protokolai pildyti pagal planą: 

1.Mirusiojo vardas ir pavardė,                                                                                                                                                                                                                      

2.Kuomet (kada) mirė, 

3.Kur mirė, 

4.Kokia liga sirgo arba kokia buvo mirties priežastis, 

5.Ar aprūpintas šventais sakramentais, 

6.Ar buvo vedęs (ištekėjusi) ir kiek turėjo amžiaus, 

7.Kuo užsiimdavo ir kur buvo prisirašęs, 

8.Kokios buvo parapijos, 

9.Kaip vadinosi mirusiojo tėvai, 

10.Kas liko iš šeimynos, 

11.Kas, kada kur jį (ją) palaidojo. 

  

Nuotrauka Nr.2. Jeronimo, Simono ir                   Nuotrauka Nr.3. , Vlado ir Kajetono Česonių 

Alberto Seliutų kapai Peliūnų kaimo kapinėse.    kapai Peliūnų kaimo kapinėse.     
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1. Jeronimas Seliuta  

 

Nuotrauka Nr. 4. Jeronimas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso. 

 

Nuotrauka Nr.5. Jeronimas Seliuta 

su žmona Marijona Černiūte Seliutiene 
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Nr.109 

Jeronimas Seliuta: 

 

    1945.I.20 d., Pagrendos kaime, nušautas, -, vedęs, 27 m., žemdirbystė, Semeliškių valsčius, 

Kietaviškių, Motiejus Seliuta ir Veronika Radvilaitė. Šeimynos liko: žmona Marijona Černiūtė, 

sūnus Romualdas ir duktė Genovaitė. Kūną jo parapijiečiai š.m. 24 d. palaidojo Peliūnų kapuose. 

    Žinias padavė Veronika Seliutienė, beraštė. 

    Žinias surašė Kan.R.Juknys. 
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2. Albertas Seliuta 
 

 
 

Nuotrauka Nr. 6 Albertas Seliuta prieš išeinant partizanauti 1944 m. 

 

 
 

Nuotrauka Nr.7. Albertas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso. 

 

 

 



23 

 

 

 
 

 

Nr.111 

Albertas Seliuta: 

 

    1945.I.20 d., Pagrendos kaime, nušautas, -, nevedęs, 24 m., žemdirbystė, Semeliškių valsčiaus, 

Kietaviškių, Motiejus Seliuta ir Veronika Radvilaitė.,-. Kūną jo parapijiečiai š.m. 24/I palaidojo 

Peliūnų kapuose. 

    Žinias padavė Veronika Radvilaitė, beraštė.    

    Žinias surašė Kan. R.Juknys. 
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3. Simonas Seliuta 
 

 
 

Nuotrauka Nr. 8. Simonas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso. 

 

 
 

Nuotrauka Nr.9. Simonas Seliuta Lietuvos kariuomenėje su draugu. 
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Nr.110 

Simonas Seliuta: 

 

     1945.I.20 d., Pagrendos kaime, nušautas, -, vedęs, 27 m., žemdirbystė,  Semeliškių valsčiaus, 

Kietaviškių, Motiejus Seliuta ir Veronika Radvilaitė. Šeimos liko: žmona Leonora Danelkevičiūtė, 

sūnus Algirdas-Simonas. Kūną jo parapijiečiai š.m. sausio 24 d. palaidojo Peliūnų kapuose. 

    Žinias padavė Veronika Seliutienė. 

    Žinias surašė Kan. R.Juknys. 
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Atrandant partizaninio karo paveldą3 

”1945 m. sausio 20 d. kautynių metu žuvusių brolių Alberto, Jeronimo ir Simono 

Seliutų tėvai gyveno vos už kilometro nuo bunkerio Pagrendos miške (Elektrėnų sav.), todėl per 

žiemą buvo dažnai partizanų lankomi. Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad šio bunkerio būta 

2,6×3,4 m dydžio, apie 1,5 m aukščio; aptiktas lenktas bunkerio įėjimas ir medinių konstrukcijų 

liekanos. Rasta daugiau kaip 700 radinių ir nustatyta, kad partizanai buvo ginkluoti vokišku 

kulkosvaidžiu MG–42, pusiau automatiniu šautuvu G–41 arba G–43, pistoletu-kulkosvaidžiu MP–

38/40. Ant bunkerio grindų rastas užtaisytas vokiškas šturmo pistoletas Kampfpistole, trijų granatų 

skeveldros. Aptikta ir rusiškos ginkluotės – šautuvo SVT–38/40 ir pistoleto-kulkosvaidžio PPŠ 

šaudmenys, rankinė granata RG–33, taip pat vokiškos uniformos saga, nedidelė rožinio dalis, stiklo 

šukių, vinių, 8–10 mėn. amžiaus kiaulės, veršiuko, galvijo kaulų ir kai kurių kitų radinių. Beje, 

Pagrendos miško archeologinė ekspedicija tapo pirmąja, kuri ne tik ištyrė bunkerio vietą, bet ir, 

remdamasi tyrimų rezultatais, ją sutvarkė – atkūrė iki tyrimų buvusį bunkerio duobės vaizdą, 

suformavo tikslius bunkerio ir jo įėjimo kontūrus.“ 

 

Nuotrauka Nr.10 Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“. 

                                                 
3
 2017-11-05 / 14:57 — Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ 

 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Nuotraukos Nr.11 ir Nr.12 Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės 

sąsiuviniai“ 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Nuotraukos Nr. 13 ir Nr. 14. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės 

sąsiuviniai“. 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Nuotraukos Nr.15 ir Nr. 16. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės 

sąsiuviniai“. 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Nuotraukos Nr.17 ir Nr.18. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės 

sąsiuviniai“. 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Nuotraukos Nr. 19 ir Nr.20. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės 

sąsiuviniai“. 

 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Bunkeryje žuvę broliai partizanai – mįslė karo ekspertams ir 

archeologams4 
 

Beveik neišlikę archyviniai dokumentai, skirtingi dar gyvų žmonių liudijimai ir jokių tikrų žinių 

apie Pagrendos miške (Elektrėnų sav.) 1945 metais žuvusius daugiau kaip dešimtį partizanų. 

 

 

Ties įėjimu į bunkerį rastas užtaisytas vokiškas šturmo pistoletas "Kampfpistole".  E. Kuckailis 
 

 
Nuotrauka Nr. 21. Ties įėjimu į bunkerį rastas vokiškas šturmo pistoletas. 

 

1945 m. žiemą šimtai NKVD karių apsupa Pagrendos mišką ir pradeda valymo operaciją. 

Žingsnis po žingsnio šukuojamas miškas. Po kurio laiko pasigirsta kulkosvaidžių salvės, granatų 

sprogimai ir pavieniai pistoletų šūviai... 

Kitą dieną Kietaviškių miestelio centre numetami šeši lavonai. Vėliau jie slapčia paimami ir 

palaidojami skirtingose kapinėse. Jų tapatybės žinomos. Tačiau niekas iki šiol nežino, kas įvyko tą 

sausio 20-ąją dieną Pagrendos miške. 

Mokslininkai tiria žūties vietą 

                                                 
4 Vidmantas Balkūnas 2013-07-22 10:48, atnaujinta 2013-07-31 06:29, Bunkeryje žuvę broliai 

partizanai – mįslė karo ekspertams ir archeologams. 

http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=795416&amp;s=16&amp;f=4
http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=795416&amp;s=16&amp;f=4
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Karinės taktikos ir ginklų ekspertas Ernestas Kuckailis pakelia nuo žemės surūdijusį metalo 

gabaliuką. Atsargiais judesiais teptuku nubraukia smėlio likučius. „Tai vokiško kulkosvaidžio MG-

42 šovinio tūta. Sprendžiant iš radimo vietos – salvę paleido bunkeryje buvęs partizanas“, - tarsteli 

karys. 

Žingsnis po žingsnio Lietuvos kariuomenės ekspertas E. Kuckailis darbuojasi partizanų žūties 

vietoje. Jam tenka vienas pagrindinių vaidmenų – iš archeologinių radinių nustatyti čia vykusių 

kautynių eigą ar bent jų detales. 

Ernestas – tik vienas iš dešimčių mokslinės ekspedicijos dalyvių. Mokslininkų komanda, 

vadovaujama archeologės Livijos Ivanovaitės, jau beveik mėnuo darbuojasi Pagrendos miške. 

Tyrimuose dalyvauja Kaišiadorių ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai, Kaišiadorių 

gimnazijos moksleiviai, Vilniaus Universiteto studentai ir Lietuvos kariuomenės ekspertas. 

Jų užduotis - įminti kas įvyko tą lemtingąją dieną, kai vien šiame bunkeryje žuvo penki 

partizanai: trys broliai Seliutos ir du broliai Česoniai; kiti partizanai, nors ir ištrūkę ir iš apsupties, 

buvo pakirsti netoliese. 

Prieštaringa informacija klaidina tyrėjus 

Apie 1945 m. sausio 20 d. įvykius Pagrendos miške nėra aiškių duomenų. Tai labai apsunkina 

tyrimus. Vietinių gyventojų pasakojimai, išlikę pavieniai archyviniai dokumentai ir archeologiniai 

radinių pateikiami duomenys dažnai prieštarauja vieni kitiems. 

Oficiali versija sako, kad 1945 m. sausio 20 d. Gudaraisčio Semeliškių stribai ir įgulos kareiviai, 

prievarta pasiėmę šalia miško gyvenantį Motiejų Urboną, apsupo bunkerį. Jam buvo liepta kišti 

degančius šiaudus į bunkerio angą. 

Vyras priėjęs tyliai prie angos, perspėjo partizanus apie apsupimą. Kareiviai į bunkerį pradėjo 

mėtyti granatas, šaudė iš kulkosvaidžių, bet partizanai lengvai nepasidavė. Po kautynių partizanų 

kūnus nuvežė į Kietaviškių miestelį. Artimieji palaikus pasiėmė ir palaidojo savo kaimo 

kapinaitėse. 

Vietiniai pasakoja, kad šiame bunkeryje žuvo 7 partizanai ir juos teko ištraukti iš šiaudų prikištos 

miško slėptuvės. 

Kitur minima, kad miško šukavimo metu žuvo 11 partizanų. Tuo tarpu archeologiniai radiniai 

pasakoja, kad granatas mėtė ne NKVD kariai, o jomis susisprogdino patys partizanai. Dar keli jų 

draugai atsitraukė į mišką ir ten buvo nukauti.  
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Penki dviejų šeimų broliai susisprogdino bunkeryje 

Per kasinėjimus iki šiol aptikta per 300 įvairių radinių. Daugiausia – šovinių ir sprogmenų 

liekanų. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro ekspertas E. Kuckailis mano, kad 

šukuojant mišką buvo aptiktas bunkeris ir čia įsiplieskė kautynės. Jų metu dalis partizanų atsitraukė, 

tačiau vėliau buvo nukauti tame pačiame miške. Likę bunkeryje – susisprogdino. Viena iš 

bunkeryje sprogusių granatų – ne partizanų, o įmesta iš lauko. Tikriausiai jau po pirmųjų sprogimų 

viduje, NKVD kariai dar kartą „patikrino“ bunkerį. 

„Bunkeryje surastos rankinių granatų skeveldros ir detalės rodo, kad viduje sprogo ne mažiau, 

kaip 4 rankinės granatos, iš kurių 3 - vokiškos. Kadangi rusai iš principo nenaudojo svetimos 

ginkluotės, be to, pakankamai turėjo savos, peršasi išvada, kad vokiškas granatas detonavo patys 

partizanai“, - mano ekspertas. 

Kol kas Lietuvos kariuomenės instruktorius išvadas daro iš esamų archeologinių radinių, o vėliau 

jos bus lyginamos su archyvinių dokumentų duomenimis ir žmonių pasakojimais. 

„Bunkerio išorėje surastos iššautos tūtelės – tiek vokiškų, tiek rusiškų ginklų. Pagal jas galima 

nuspėti kai kurių partizanų ugnį ir manevrą, paliekant bunkerį ir traukiant į miško gilumą. 

Prasiverždami jie panaudojo rankines granatas. Tikėtina, kad prasiveržę iš bunkerio partizanai, arba 

dalis jų, buvo nukauti rusų užnugario dalinių miško pietinėje ir vakarinėje pusėse ties papildomomis 

rusų užkardomis“, - mano ekspertas. 

Partizanų ginkluotė – nuo rusiškos granatos iki vokiško kulkosvaidžio 

Pagal surastas tūteles mokslininkai nustatė čia gyvenusių partizanų ginkluotę. Jos būta įvairios - 

tiek rusiškos, tiek vokiškos. Rezistencijos pradžioje pirmenybė buvo teikiama vokiškai ginkluotei, 

tačiau laikui bėgant iškilo problemų su šaudmenų papildymu. 

Bunkeryje buvusių partizanų ginkluotės galingiausių sąrašo viršuje buvo kulkosvaidis MG-42. 

Karo antroje pusėje vokiečių vermachtas gavo šiuos greitašaudžius ginklus, kurių pagrindinė savybė 

– didelė greitošauda ir greitas vamzdžio keitimas. Ginklas lengvai pritaikomas atremti gausias 

puolančiųjų pajėgas. 

Naudotas pusiau automatinis šautuvas G-41 arba G-43. Tai gana modernus tų laikų ginklas, 

užtaisomas 10 šūvių atjungiama dėtuve. Jame naudojami galingi šoviniai. Partizanai naudojo ir 

pistoletą-kulkosvaidį MP-38/40. Tai įdomios konstrukcijos ginklas, naudojęs pistoleto šovinius. 

Ginklas tiko artimame mūšyje. Miškingoje vietovėje tai buvo patogus ir efektyvus ginklas. 
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Iš rusiškos ginkluotės aptiktos šautuvo SVT - 38/40, vadinamo „dešimtuku“, šovinių tūtelės. Tai 

bene labiausiai paplitęs rusiškas ginklas tarp partizanų. Užtaisytas dešimties šūvių atjungiama 

dėtuve ir šaudantis galingais 7,62x54 mm šoviniais buvo grėsmingas ginklas net ir keleto šimtų 

metrų atstumu. Kartais buvo naudojamas su optiniu taikikliu – kaip snaiperio ginklas. 

Pagrendos miške naudotas ir pistoletas-kulkosvaidis PPŠ. Galingas ir sunkus pistoletas-

kulkosvaidis, naudojęs 7,62x25 mm pistoleto TT šovinius, dažniausiai su būgnine dėtuve. Ginklas 

net ir nesuteptas veikė gana patikimai. 

Bunkeriuose esant didelei drėgmei ir nepalankioms oro sąlygoms partizanų ginklai ir šaudmenys 

rūdydavo. Tai neretai būdavo jų užstrigimo ar nesuveikimo priežastis. 

Rezistencinį paveldą dažniausiai naikina dėl nežinojimo 

Iki šiol Lietuvoje kruopščiai buvo tiriamos vos kelios rezistencinio pasipriešinimo slėptuvės. Ši – 

viena iš jų. Lietuvai prireikė kone dvidešimties metų, kad suprastų, jog rezistencinis paveldas irgi 

yra mokslo sritis, o jį tirti turi specialistai. 

Per dvi dešimtis nepriklausomybės metų buvo sunaikinta daugybė su partizaniniu judėjimu 

susijusių vietų. Dauguma jų, ne iš piktos valios, išnyko amžiams. Vos po nepriklausomybės 

atgavimo prasidėjo masinis partizanų palaikų perlaidojimo vajus. Žinomas vietas kasė net su 

buldozeriais. Šiuose darbuose nedalyvavo nei archeologai, nei kiti specialistai. Nebuvo fiksuojami 

ir radiniai. 

Vėliau atėjo bunkerių atstatymo mada. Dažniausiai jaunimas nutardavo, kad geriausias būdas 

įamžinti buvusį bunkerį – jį „atstatyti“. Tuomet toje pačioje vietoje iškasdavo duobę ir ten 

pastatydavo medinį statinį, kuris dažnai nieko bendro su tikrove neturėdavo. Archeologiniai radiniai 

taip pat būdavo sunaikinami, o rastieji – pradingdavo. 

Šiuo metu šalyje situacija keičiasi. Žmonės atsakingiau žiūri į rezistencinį paveldą, o archeologai 

vis dažniau imasi seniau nepopuliariais buvusių tyrimų. 
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Nuotrauka Nr. 22. Pagrendos miško ir buvusio bunkerio situacijos planas (M1:60 000) 

 

Nuotrauka Nr.23. Didžiosios Kovos apygardos bunkerio vaizdas. V. Vaitkevičiaus nuotr. 
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Per amžius kovojusių ir žuvusių už Lietuvą relikvijos, 

                           sudėtos į kapsules ir įleistos į Lukiškių aikštėje Vilniuje į 

                      Šimtmečio rato centre esančią ertmę 2018.01.12 ir 2018.02.165 
 

Visuomeninės organizacijos, Visuomeninė Taryba prie LRS Laisvės komisijos dėjo 

visas pastangas ir rėmė veiksmus, nukreiptus į laisvės kovų bei jų aukų įamžinimą aikštėje, tačiau 

deramo atsako nesulaukus, minimos organizacijos ėmėsi įprasminimo veiksmų. 

Pirmuoju etapu 2018 m. sausio 12 d.  Lukiškių aikštėje į paruoštą relikvijoms ertmę įterpė kapsules 

su surinktomis 60-čia relikvijų iš įvairių laisvės kovų vietų. Kapsulės su surinktomis laisvės kovų 

relikvijomis buvo pašventintos.  Antruoju etapu 2018 m vasario 16 d. surinktos ir pašventintos 

papildomos 40 relikvijų įterptos greta pirmųjų. Aikštės įprasminimas kovotojų memorialu 

baigiamas. Paminklo statydinimo darbai numatyti dar šiais metais. Lukiškių aikštė šiais veiksmais 

įgijo naują šventumo dėmenį, pritaikytą minėjimams, susikaupimui, maldai. 

Skelbiu sąrašą relikvijų, kurios buvo įamžintos 2018-01-12 ir 2018-02-16 d. 16.00 

val. Šimtmečio rato centre. Jas palaimino ir pašventino palydint į ertmę kunigai Aušvydas 

Belickas, Gintaras Vitkus ir Robertas Grigas. Ši vieta tuo įgijo naują šventumo dėmenį, 

pritaikytą minėjimams, susikaupimui ir maldai. Tuo pačiu vakar renginio metu analogiškos 

relikvijos iškilmingai perduotos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovybei. Šios relikkvijos 

bus įamžintos Kryžkalnyje. Ten bus pastatytas paminklas dvidešimčiai tūkstančių  partizanų, 

įvardinti jų vardai, pavardės ir slapyvardžiai. Lukiškių aikštės Labašausko projektas 

nebetenka prasmės, nes tik slapyvardžių jo projekte įvardinimas, tai - partizanų įžeidimas, jų 

nuasmeninimas. 

Nuoširdžiai ir pagarbiai Jonas Burokas 

 

1. Žemė iš Žalgirio mūšio lauko (Griunvaldas).  

2. Žemė iš Saulės mūšio lauko, įvykusio 1236 m.  rugsėjo 22 d. 

3. Žemė, kryželiai ir rožančiai paimti nuo Kryžių kalno. 

4. Žemė iš 1863 m. Lukiškių aikštėje nužudytų sukilėlių kapavietės Gedimino kalne. 

5. Žemė iš 1918-1920 m. Nepriklausomybės kovų nežinomo kario kapo (Naujųjų Rasų kapinės). 

6. Žemė iš Miknių sodybos (Minaičių k., Radviliškio r.),  kur 1949 02 16 buvo pasirašyta LLKS 

deklaracija. 

7. Žemė iš Tuskulėnų parko masinės žudynių kapavietės. 

8. Žemė iš 1830-31 m. Panerių mūšio sukilimo lauko vietos. 

9. Žemė ir relikvijos iš 1941 m. birželio sukilėlių kapų: Gedimino Kazimiero Ruzgio, Stasio 

Aukselio ir Juozo Žuko. 

                                                 
5 Iš LLKS internetinės svetainės. 
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10. Žemė iš Širvintų – Giedraičių mūšio prie Motiejūnų kaimo, Širvintų rajonas. 

11. Žemė iš Nepriklausomybės karių, nežinomo kareivių kapo Musninkų kapinėse. 

12. Žemė iš Širvintų Nepriklausomybės kovotojų, nežinomo kareivio kapo. 

13. Žemė iš Aukštųjų Panerių vietinės rinktinės karių kapų memorialo. Sušaudyti 1944 gegužės 15-

17 d.  

14. Žemė iš Šlynakiemio, Punsko valsč., Jurgio Krisčiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo 

žūties vietos. 

15. Žemė iš 18 Lietuvos partizanų žūties vietos ties Klaibūnų kaimu. Partizanai žuvo mūšyje 1945 

m. vasario 9 d. 

16. Žemė iš partizanų žūties vadavietės vietos. Susisprogdino Mindaugo srities vadas Antanas 

Slučka–Šarūnas, jo žmona Joana Railaitė-Slučkienė – Neringa ir štabo įgaliotinis Juozas Jovaiša. 

17. Žemė iš 7 Lietuvos partizanų žūties vietos Šimonių girios. Bunkeryje 1949 m. lapkričio 1 d. 

kautynėse žuvo Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus – Monte, partizanės Birutė Šniolytė – 

Ida, Stasė Vigelytė – Živilė. 

18. Žemė iš Ašmintos kaimo, 1947 m. liepos 16 kautynių metu bunkeryje žuvusių partizanų vietos. 

19. Žemė iš Naravų kaimo, Prienų šilo, Sergėjaus Staniškio – Litas, Viltis žūties vietos. 

20. Žemė iš Paburstupio kaimo, Alšėnų sen., Kauno raj. Juozo Lukšos – Daumanto žūties vietos. 

21. Žemė iš Juodbūdžio kaimo, Veiverių sen., Lukšų gimtinės. 

22. Žemė iš Veiverių kaimo, Veiverių sen., Skausmo kalnelio – partizanų išniekinimo vietos. 

23. Žemė iš generolo Kazio Veverskio – Senio prie buvusio senojo Raudondvario tilto prieigų 

žūties vietos. 

24. Žemė iš Pagraižio miško, Šilavoto sen., Tauro apygardos, Geležinio vilko rinktinės vado, Juozo 

Stravinsko – Kardo ir jo bendražygių žūties vietos. 

25. Žemė iš Šilavoto kapinių, kuriose palaidota apie 40 partiznų. 

26. Žemė iš Pakiauliškio kaimo, Šilavoto sen., partizano Senovaičių gimtinės. 

27. Žemė iš Kalniškių miško, Simno valsč. vietos, kur vyko didžiausias Lietuvos partizanų mūšis su 

sovietų kariuomene 1945 m. gegužės 16 d. 

28. Žemė iš Bestragiškės miško, Šarūno rinktinės partizanų žūties vietos, 1951 rugsėjo 27 d. 

29. Žemė iš Merkinės kryžių kalnelio, kur 1945 – 53 m. buvo niekinami nužudyti Dainavos krašto 

partizanų kūnai. 

30. Žemė iš Juodkiškių kaimo, Ukmergės r. žuvusių Didžiosios kovos apygardos vado Alfonso 

Morkūno – Plieno ir jo štabo žūties vietos. 

31. Žemė iš Ukmergės miesto, Dukstinos kapinių, kuriose perlaidota 218 partizanų. Prie jų 

palaidotas mons. Alfonsas Svarinskas. 

32. Žemė iš Pašilės miško kur 1989-90 m. buvo išniekinti 57 partizanų palaikai.  
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33. Žemė iš Bartkūnų kaimo miškelio partizanų žūties vietos 1948 m. gegužės 17 d. 

34. Žemė iš Deltuvos miestelio, Ukmergės raj, 2001 m. pastatyto kryžiaus žuvusiems partizanams. 

35. Žemė iš Lėno miško, pratizanų žūties vietos kur 1945 sausio 12 d. žuvo Vyčio apygardos 

partizanų vadas Juozas Krikštaponis. 

36. Žemė iš Šimkaičių miško, Jurbarko r. Jono Žemaičio-Vytauto – Lietuvos Respublikos 

prezidento suėmimo vietos. 

37. Žemė iš Antegluonio kaimo, Batakių sen., Tauragės r. Jungtinės Kęstučio apygardos vado, 

aviacijos leitenanto Juozo Kasperavičiaus-Visvaldo ir jo adjutanto Albino Biliūno-Džiugo žūties 

vietos – 1947 m. 

38. Žemė iš Plunksnočių miško, Rokiškio r., kuriame žuvo Algimanto apygardos, Kunigaikščio 

Margio partizanų vadas Juozas Bulovas-Iksas, jo žmona, poetė Diana Glemžaitė-Bulovienė ir jų 

bendražygiai. 

39. Žemė iš Vaičėnų kaimo, Obelių sen., 7 partizanų žūties vietos. 

40. Žemė iš Padupio mūšio vietos, Juodupės sen., 1945 m. sausio 4-9 d. žuvo 150 laisvės kovotojų 

kartu su būrio vadu Petru Gudu. 

41. Žemė iš Grubų miško, Plunksnočių masyvo bunkerio, kur 1955 m. žiemojo nenugalėtieji 

partizanai Streikai: Juozas, Izidorius, Valė ir jų bendražygiai. 

42. Žemė iš Notigalės pelkės, kur žuvo Vytauto apygardos Šarūno rinktinės partizanų vadai – Jonas 

Šiupinis-Bermontas, Juozas Mikėnas-Žvirblis ir jų bendražygiai. 

43. Žemė iš 1941 m. birželio 24-25 d. Rainių miškelio kur žiauriai buvo nukankinti 76 lietuvių 

tautos patriotai. 

44. Žemė iš 1949 m. gegužės 21 d. įvykusio Žemaitijos Šatrijos rinktinės Mažučio kuopos mūšio, 

Dievo Krėslamiškuose, 7 partizanų žuvimo vietos ir iš Ariškių miškelio, Žarėnų sen. partizanų 

palaidojimo vietos. Amunicija iš mūšio lauko – 2 šoviniai. 

45. Žemė iš 1944 m. spalio 7 d. įvykusių kautynių Sedos apylinkėse su sovietine kariuomene ir du 

šoviniai iš mūšio vietos. 

46. Žemė iš Ginkūnų kapinių Šiaulių raj., partizano Vytauto Slapšinsko kapo. 

47. Žemė iš Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo bunkerio vietos, kuriame 1952 m. žuvo 

rinktinės vadas Boleslovas Kriščiūnas-Puntukas ir jo bendražygiai. 

48. Žemė iš Vedeckio Ąžuolyno, Raseinių r., kur buvo išniekinti Kęstučio apygardos, Birutės 

rinktinės partizanai. 

49. Žemė gilzėje iš 1991 metų sausio 13 dienos žuvusių aukų vietų prie televizijos bokšto. 

50. Žemė gilzėje iš savanorio Artūro Sakalausko žūties vietos prie LR Seimo, 1991 m. rugpjūčio 21 

d. 
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51. Žemė iš Medininkų pasienio punkto memorialinio muziejaus, kur 1991 liepos 31 d. buvo 

žiauriai nužudyti Lietuvos sieną saugoję 7 pareigūnai. 

 

52. Žemė iš Dragonių-Ažagų miško partizanų žūties vietos, Pasvalio raj, 1945 m. kovas. Šiame 

mūšyje partizanų žuvo apie 76–80. Žuvo partizanų junginio vadai J. Blieka-Genys, A. Bručas-

Strazdelis, A. Petrauskas, partizanų būrių vadai B. Giedrikas-Švelnys, J. Kazlauskas, K. 

Miknevičius, partizanai S. Baranauskas, K. Blynas, P. Dirvonauskas, J. Janulevičius-Montė, J. 

Kazlauskas. 

53. Kiauneliškio kautynės, žuvo 52 partizanai ir 300 rusų karių. Iš vieno Šeškinių kaimo žuvo 28 

partizanai. Žemė paimta iš žuvusių partizanų palaidojimo vietų Cirkliškių dvaro Švenčionių raj. 

54. Žemė iš Virtukų miško mūšio vietos, Kelmės valsč., Raseinių apskritis. Mūšis įvyko 1945 

metais. Mūšyje žuvo 15 partizanų, kurie dengė kitų partizanų atsitraukimą. Atsitraukimą dengti 

savanoriškai stojo Liolių būrys, vadovaujamas Liudo Jankausko. Žuvo jis pats ir jo būrio partizanai 

– J. Čepaitė, E. Gailiūtė, V. Gailius, A. Jankauskas, J. Elsbergaitė, Rutkauskaitė, Rutkauskas, O. 

Lukošiūtė, B. Venclauskas, K. Globys, P. Markevičius, du broliai Linkai. Mūšyje žuvo 40 

sovietinių karių ir stribų. 

55. Žemė iš Kražių skerdynių, bažnyčios teritorijos kur nuo caro žandarų 1893 lapkričio 21-22 

dieną žuvo 9 ir nukentėjo 154 bažnyčios gynėjai. 

56. Žemė iš Kuršų kaimo, Telšių rajono kur Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas- 

Žemaitis ūkininkų S. Servos ir J. Juškos pirtyje buvo įsirengęs bunkerį. 

57. Žemė paimta iš Pažukų kaimo Kelmės raj, kur 1953 sausio 17 dieną Rūko sodyboje žuvo 

Vakarų Lietuvos (Jūros srities) štabo nariai: A. Bakšys-Germanas (srities vadas), Elena Gendrolytė-

Jurkūnienė-Balanda, Aleksas Jurkūnas – Valeras. 

58. Žemė iš Tauro apygardos vado Zigmo Drungos- Šerno žuties vietos, Šakių rajonas, Agurkiškių 

kaimas. 

59. Žemė iš Geležinių kaimo, Marijampolės savivaldybės kur žuvo partizanai Petras Šližauskas-

Arūnas ir Jonas Savičius-Uranas. 

60. Žemė nuo 7 partizanų kapo iš Kazlų Rudos kur palaidoti Jonas Staniulis-Šarūnas (vadas), 

Mykolas Adomavičius-Plienas, Jonas Vosylius-Strazdas, vokiečiai Hansas, Paulius, Karolis. 

61. Žemė iš Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo žūties vietos Gulbiniškių kaime, 

Pilviškių sen., Vilkaviškio rajoje. Žuvusio 1948 m. vasario 1 dieną. 

62. Žemė nuo partizanų Sutkų vyro, žmonos ir dukros žūties vietos prie Višakio Rūdos. 

Susisprogdino po 7 valandų mūšio – Sutkus Vincas-Senis, Sutkuvienė Ona-Senė, Sadauskienė 

Sutkutė Bronė-Barbė 1950 m. vasario 2 dieną. 
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63. Žemė nuo paminklo skirto Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės vadui Feliksui Žindžiui-Tigrui 

žuvusiam 1950 rugsėjo 27 dieną Andrijauskų kaime, Kazlų Rūdos sav. 

64. Žemė iš Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės memorialo partizanams Kazlų Rūdoje. 

65. Žemė nuo paminklo Tauro apygardos partizanams Kazlų Rūdos naujosiose kapinėse. 

66. Žemė nuo paminklo kunigams rezistentams – Antanui Yliui (Tauro apygardos įkūrimo 

iniciatorius) ir Justinui Lelešiui- Grafui (Tauro apygardos partizanų kapelionas) žuvęs 1947 rugsėjo 

24 dieną Birutės rinktinės štabo bunkeryje prie Veiverių, Prienų raj. 

67. Žemė nuo kryžiaus skirto Žalgirio rinktinės vadui Jonui Kleizai-Žalvariui, Katinų kaimas, Kazlų 

Rūdos sav. Žuvo kautynėse 1946 m. balandžio 14 dieną. 

68. Žemė iš Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto paminklo Šunkarių miške prie 

atstatytos slėptuvės, Kazlų Rūdos sav. Sužeistas vadas prie savo slėptuvės nusišovė 1949 m. 

rugpjūčio 28 dieną. 

69. Žemė nuo paminklo prie Jankų, Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės partizanams, Kazlų Rūdos 

sav. 

70. Žemė iš Tauro apygardos, Geležinio vilko rinktinės partizanų K. Kyžio-Gintaro, A. Popieros-

Žilvyčio žūties vietos, 1948 birželio 7dieną,  Nendriniškių kaimas, Marijampolės sav.  

71. Žemė nuo brolių Juozo ir Jono Krupavičių kapo Kazlų Rūdos naujose kapinėse. Tai pirmieji 

Kazlų Rūdos partizanai žuvę 1945 metų gegužės pabaigoje, birželio pradžioje Eglupių kaime.  

72. Žemė nuo vyskupo, kankinio Vincento Borisevičiaus kryžiaus, esančio Kazlų Rūdos bažnyčios 

šventoriuje. Šį kryžių pašventino mons. Alfonsas Svarinskas. 

73. Žemė nuo Algimanto apygardos partizano Vyto Lapieniaus-Uosio kapo ir paminklo Kazlų 

Rūdos naujose kapinėse. 

74. Žemė iš Vytauto apygardos, Tigro rinktinės žuvusių partizanų palaidojimo vietų, Švenčionių ir 

Mielagėnų kapinės. 

75.  Žemė iš Ylakių Strėlio sodybos daržinės priestato kur buvo nukankinti, sukapoti ir užpilti 

negesintomis kalkėmis Lietuvos partizanų Antanto Dirkščio-Mokytojo, Edvardo Bičkaus ir dar 2 

nežinomų partizanų kūnai. Nužudyti 1946 metų pavasarį. 

 

76. Žemė ir gabalėlis eglės iš Didžiosios kovos apygardos, A rinktinės 4 batalionio, Koto būrio 

bunkerio Pagrindos miške, Semeliškių valsč, kur 1945 metų sausio 20 dieną žuvo 7 partizanai: 

Bolius Česonis, broliai Kajetonas ir Vladas Česoniai, Vladas Jazupka-Ščerbavičius, broliai 

Albertas, Jeronimas ir Simonas Seliutos. 

 

77. Žemė iš Žemaičių apygardos vado Mantvydo-Žemaičio tėviškės žuvusio 1953 m. rugpj. 23 

dieną su adjutantu Bronium Alūza. 
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78. Žemė iš Jūros srities vado Vaclovo Ivanausko-Vytenio, štabo viršininko Antano Liesio-Ideno ir 

organizacinio skyriaus viršininko Stasio Gedvilo-Bedalio žūties vietos 1951 m. vasario 10, Čepaičių 

k., Laukuvos sen. 

79. Žemė iš Vaičių k, Šilalės sen., žuvusių partizanų Povilo Beržinio-Ąžuolo, Antano Beržinio-

Dobilo, Kazimiero Beržinio-Algirdo, Petro Beržinio-Dobilo, Eugenijos Beržinienės-Dargevičiūtės, 

partizanų ryšininkų Zofijos Beržynytės-Baranauskienės, Juozo Beržinio, jų tėvų Onos ir Petro 

Beržinių žemės nuo atminimo ženklo skirto visai šeimai. 

80. Žemė iš Lentinės kaimo, Šilalės sen. 1949 m. spalio 21 dieną vykusio partizanų mūšio vietos. 

Žuvo Leonas Kentra-Sakalas, Jonas Rupšlaukis-Šarūnas, Vaclovas Žilius-Artojas, Juozas Kentra-

Tauras, Kazys Kentra-Papartis. 

81. Žemė iš Gubrių k., Traksėdžio sen., partizanų Kentrų tėviškės: Jono-Rūtenio-Lūkšto, Juozo-

Tauro, Leono-Sakalo, Elenos-Snaigės, Albino-Šarkio tėviškės bunkerio, neatrasto NKVDistų ir 

stribų. 

82. Žemė iš Karoblių k., Bijotų sen. kur 1949 m. rugsėjo 9 dieną mūšyje žuvo Jūros srities vadas 

Aleksandras Milaševičius-Ruonis. 

83. Žemė iš Šilų-Girėnų miško, Rietavo savivaldybės iš 1952 vasario 18 dieną žuvusių partizanų 

vietos: Konstancija Žilienė-Juodakė (su kūdikiu po širdimi), Algirdas Liatukas-Vasaris, Juozas 

Matutis-Laimutis, Juozas Vitkus-Aidas, Alfonsas Pudžiamis-Arimantas, Pranas Kromelis-Šalis. 

84. Žemė iš 1919 m vasario 13 dieną žuvusio ant tilto per Nemuną. Lietuvos karininko Antano 

Juozapavičiaus kapo Alytaus miesto kapinėse. 

85. Žemė iš Dzūkų rinktinės Dainavos apygardos kunigaikščio Vaidoto grupės partizanų 

perlaidojimo vietos Balbieriškio kapinėse. 

86. Žemė iš Dainavos apygardos partizanų štabo bunkerio sunaikinto 1947 08 11 Punios šile 

Alytaus rajone. 

87. Žemė iš Ūtos kaimo, Kaniavos sen, Varėnos raj, pasienio sargybos viršininko Aleksandro 

Barausko žūties vietos žuvusio nuo raudonosios armijos 1940 m. birželio 15 d.  

88. Žemė iš Karmėlavos kapinių: Algimanto Ruzgio, Norilsko sukilėlio, Algimanto Ruzgio 

jaunesniojo (Kalantos riaušių dalyvio), Mindaugo Ruzgio 1991 AT gynėjo. 

89. Žemė iš Salaspilio (Kirchholmo) 1605 metų mūšio vietos, kuriame Lietuvos kariuomenė (apie 

4500 tkst.) vadovaujama etmono Chodkevičiaus sumušė 14000 švedų elitinę kariuomenę. 

90. Žemė iš Luožmetėjkalns kulkosvaidininkų kalvos, kur I pasaulinio karo metu, 1916 metais žuvo 

3000 Rygos studentų, apie 500 lietuvių.  

91. Žemė iš Kabelių kaimo miško, Pietų Lietuvos partizanų srities vado pulkininko Juozo Vitkaus-

Kazimieraičio vadavietės ir Kabelių kaimo partizanų vado Andriaus Valentukevičiaus-Bijūno žūties 

vietos. 
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92. Žemė iš Červonkos (Sartenės) kapinių, Latvijoje, kur šalia didingo paminklo pastatyto 1932 

metais palaidotas 31 1919-1920 metais žuvęs Lietuvos karys – savanoris. 

93. Žemė iš Kaniūkų žudynių, kurias 1944 m. sausio 29 d. Kaniūkų kaime įvykdė sovietų teroristai. 

Čia buvo nužudyti 38 žmonės ir sudegintas beveik visas kaimas. 

94. Žemė iš Vytautiškių kaimo, Krosnos Valsčiaus, Lazdijų rajono kur žuvo Tauro apygardos 

partizanai: Juozas Naivckas-Liūtas, Juozas Vinkūnas-Šamas, Oskaras Ilingas-Oskaras, karo 

belaisvis-austras, Juozas Karašauskas-Liepa. 

95. Žemė iš Išlandžių kaimo, Šeštokų valsč, Lazdijų raj, kur Grėbliko sodyboje žuvo Tauro 

apygardos 2 partizanai: Vincas Bubnys-Boksas, Vytas Čėpla-Uosis. 

96. Žemė iš Krakūnų kaimo, Dieveniškių seniūnijos, Šalčininkų rajono, kur 1991 m. gegužės 19 

dieną saugodamas valstybės sieną žuvo pasienietis, pamainos viršininkas Gintaras Žagunis. 

97. Žemė iš Ašmenos miesto kapinių, Baltarusijos Respublika, palaidotų vietinės rinktinės karių, 

žuvusių 1944 m. kovoje su Armija Krajova. 

98. Žemė iš Rimdžiūnų kaimo, Baltarusijos Respublika, sovietų sušaudytų vietinės rinktinės karių 

laidojimo vietos. 

99. Žemė iš Rusių Rago, Čiobiškio sen, Širvintų raj, kur mūšyje su sovietais žuvo Žaslių bataliono 

vadas Kazimieras Surmilavičius-Klevelis ir Adomas Lapinskas-Uosis. 

100. Žemė iš Degučių seniūnijos, Zarasų rajono, Lietuvos savanorio pirmosios karininkų laidos 

Jurgio Sideravičiaus žuvimo vietos. 

 

 

Relikvijos: 

 

I. Relikvijos iš Kryžių kalno – kryželiai, rožančius ir kitos relikvijos. 

 

II. Adolfo Ramanausko-Vanago liemenės siūlai, kurią dėvėjo generolas Vanagas partizaninio 

karo metais. 

 

III. Žemė iš Birutės bunkerio Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietės su laukų rieduliu ir ant 

jo pritvirtinta juodo granito lenta (pridedama nuotrauka). 

 

IV. Lukšų giminės nuotraukos, partizanų ženkliukas, saga ir sagė. 

 

V. Sedos ir Šatrijos rinktinės Mažučio kuopos mūšio šoviniai. 

 

VI. Antano Kraujelio-Siaubūno 1928 m. – 1965 m. plaukų sruoga. 

 

VII. 1941 m. birželio sukilėlio Gedimino Ruzgio nuotraukos, segės, Gedimino stulpų 

ženkliukas ir kitos relikvijos. 

 

VIII. 1953 – 55 m. Vorkutos ir Norilsko sukilimo organizatoriai ir LLKS sovietiniuose 

lageriuose įkūrėjai vykdę sunkiosios sovietinės pramonės ir partinių susirinkimų žlugdymą: 

Stasys Ignatavičius, Vytautas Vaineikis, Vladas Šiška, Apolonija Liekytė Navickienė, Natalija 
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Gudonytė, Justas Šilinas, Povilas Vaičekauskas, Jonas Navizkas, Vytautas Svilas, Ignas Kazys 

Uogintas, Eligijus Smetona, Petras Aleksiūnas, Jonas Dailidė, Jonas Valaitis, Bronius 

Kinertas, Vincas Korsakas, Povilas Krisčiūnas, Zigmas Laugalaitis, Vytautas Laugalys, 

Adomas Lukoševičius, Zenonas Paldavičius, Petras Paulaitis, Motiejus Pečiulionis, Stasys 

Ulevskis, Edvardas Burokas, Martynas Kemtys, Bronius Zlatkus ir kt. Edvardo Buroko 

relikvijos – LLKS ženkliukas, drabužių atraiža ir 2000 m. tribunolo, sovietiniams 

nusikaltimams įvertinti, ženkliukas. 

 

IX. Partizano Vytauto Česnakavičiaus-Valo vadovaujamos grupės ryšininko Petro Černos 

nuo 1947 m. iki šių dienų saugotos relikvijos – 15 vnt deaktyvuotų šovinių. Šie šoviniai 

simbolizuoja partizanų kovą už laisvę ir pasiruošimą iškilus reikalui ginti Lietuvos 

nepriklausomybę. 

 

X. Detektorinio radijo imtuvo ausinė per kurią Dainavos apygardos partizanų vadas Juozas 

Vitkus-Kazimieraitis ir Adlofas Ramanauskas-Vanagas klausėsi radijo iš JAV. Ausinė paimta 

iš Kasčiūnų kaimo, Merkinės apyl, Varėnos raj bunkerio (Juozo Jakavonio sodybos). 

 

XI. Granito nuolauža, spygliuota viela nuo Lietuvos Aukščiausos Tarybos gynybinės 

barikados ir Agotos duona.  

 

Per amžius kovojusių ir žuvusių už Lietuvą relikvijas į kapsules surinko ir susistemino: 

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas (LLKS)  Jonas Burokas 

 

LLKS Narys             Šarūnas Valentinavičius 

 

Lietuvos Sąjūdžio sekretorius, LLKS narys   Lukas Grinius 

 

LLKS narys       Gediminas Ruzgys 

 

Lietuvos Sąjūdžio sekretorė     Genė Vaišnorienė 

 

2018 01 12 

2018 02 16 
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APIE VISUS KIETAVIŠKIŲ APYLINKĖSE ŽUVUSIUS 1945-1950 METAIS 

(IŠ KIETAVIŠKIŲ BAŽNYČIOS MIRIMO METRIKŲ)  

 

 Naudodami Kietaviškių bažnyčios 1945 -1950 metų mirimo metrikų kopijas, 

sudarėme šiuo laikotarpiu nušautų ar kitaip žuvusių žmonių sąrašą, kad visiems besidominantiems 

būtų lengviau surasti savo artimuosius.  

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Mirė, kur mirė, priežastis Kapinės 

1. Leonavičius Bernardas 1945-05-05 Peliūnų kaime nušautas Peliūnų k 

1945-05-07. 

2. Sinkevičius Vincentas 1945-05-18 Gilušių kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-05-19 

3. Kazlauskas Pranciškus 1945-05-21 

Peliūnų kaime, nušautas 

Peliūnų k. 

1945-05-22 

4. Česonis Kajetonas 1945-02-15 

Peliūnų kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-02-17 

5. Česonis Vladas 1945-02-16 

Peliūnų kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-02-17 

6. Seliuta Albertas 1945-01-20 

Pagrendos kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-01-24 

7. Seliuta Simonas 1945-01-20 

Pagrendos kaime, 

nušautas 

Peliūnų K. 

1945-01-24 

8. Seliuta Jeronimas 1945-01-20 

Pagrendos kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-01-24 

9. Bliujus Jonas 1945-03-15 

Peliūnų kaime, 

nušautas 

Peliūnų k. 

1945-03-17 

10. Stančikas Pranciškus 1945-03-09 

Peliūnų kaime, nužudytas 

Peliūnų k. 

1945-03-11 

11. Jankauskas Jonas 1945-03-07 

Gilušių kaime, nušautas 

Peliūnų k. 

1945-03-08 

12. Šeškevičius Motiejus 1945-03-15 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-03-17 

13. Dauksevičius Alfonsas 1945-05-16 

Vindziulių kaime,  

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-05-16 

14. Dauksevičius Vytautas 1945-05-16 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-05-16 

15. Lišauskienė-Pukevičiūtė 

Marijona 

1945-05-25 

Bajorų kaime, nušauta 

Vindziulių k. 

1945-05-26 

16. Lišauskas Andriejus 1945-05-25 

Bajorų kaime, 

Vindziulių k. 

1945-05-26 
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nušautas 

17. Vaiciukevičienė Emilija 1945-06-12 

Vindziulių kaime, 

nušauta 

Vindziulių  k. 

1945-06-12 

18. Vaiciukevičius Zigmantas 1945-06-12 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-06-12 

19. Sedlevičius Dominykas 1945-06-19 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-06-20 

20 Urbanavičius Andrius 1945-07-01 

Vindziulių kaime, nužudytas 

Vindziulių k. 

1945-07-04 

21. Lišauskas Pranciškus 1945-01-20 

Vindziulių kaime, 

žuvo per karą 

Vindziulių k. 

1945-03-03 

22. Karanda Kazimieras 1945-01-12 

Vindziulių kaime, nužudytas 

Vindziulių k. 

1945-01-14 

23. Česonis Bernardas 1945-03-09 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Vindziulių k. 

1945-03-11 

24. Beganskas Boleslovas 1945-02-18 

Vindziulių kaime, 

nužudytas 

Vindziulių k. 

1945-03-20 

25. Beganskas Romualdas 1945-03-20 

Šuolių kaime, 

nušautas 

Šuolių k. 

1945-03-21 

26. Marcinkevičius Jeronimas 1945-01-12 

Šuolių kaime, 

nušautas 

Šuolių k. 

1945-01-14 

27. Rakauskas Pranciškus 1945-01-12 

Šuolių kaime, 

nušautas 

Šuolių k. 

1945-01-14 

28. Rakauskas Aleksandras 1945-01-12 

Šuolių kaime, 

nušautas 

Šuolių k. 

1945-01-14 

29. Kanapickas Pranciškus 1945-01-12 

Pagrendos kaime, 

nušautas 

Šuolių k. 

1945-01-14 

30. Sinkevičius Algirdas 1945-11-20 

Jagelonyse, 

nužudytas 

Žikaronių k. 

1945-11-22 

31. Jurkevičius Bronislovas 1945-02-16 

Šilonių kaime, 

nušautas 

Žikaronių k. 

1945-02-18 

32. Rutkauskas Juozapas 1945-03-06 

Žuvo per karą Piktakiemio miške, 

nužudytas 

Žikaronių k. 

1945-03-10 

33. Stankevičius Vytautas 1945-07-15 

Taduliškių miške, 

nužudytas 

Burbiškių k. 

1945-07-23 

34. Baranauskas Vincentas 1945-11-02 Burbiškių k. 
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Piktakiemy, 

nušautas 

1945-11-03 

35. Ščerbavičius Vladas 1945-02-15 

Kalninių Jagelonių kaime, 

nušautas 

Kalninių Jagelonių 

k. 

1945-02-18 

36. Jančiauskas Antanas 1945-01-12 

Jagelonių kaime, 

nušautas 

Kalninių Jagelonių 

k. 

1945-01-14 

37. Ščerbavičius Juozas 1945-01-12 

Kalninių Jagelonių kaime, 

nušautas 

Kalninių Jagelonių 

k. 

1945-01-13 

38. Stambrauskas Juozapas 1945-01-12 

Kalninių Jagelonių kaime, 

nušautas 

Kalninių Jagelonių 

k. 

1945-01-14 

39. Dauksevičius Kazimieras 1945-05-20 

Vindziulių kaime, 

nušautas 

Semeliškėse 

1945-05-22 

40. Urbanavičius Adomas 1945-08-10 

Šuolių kaime, 

nužudytas 

Semeliškėse 

1945-08-11 

41. Butinskas Vincentas 1945-08-10 

Šuolių kaime, 

nušautas 

Semeliškėse, 

1945-08-12 

42. Aračiauskas Juozapas 1945-08-14 

Kloninių Mijaugonių kaime, 

nušautas 

Semeliškėse, 

1945-08-15 

43. Urbanavičius Boleslovas 1945-08-16 

Girelės miške, 

nušautas 

Semeliškėse 

1945-08-17 

44. Pukalskas Pranciškus 1945-02-16 

Kloninių Jagelonių kaime, 

nužudytas 

Semeliškėse 

1945-02-17 

45. Ščerbavičius Romualdas 1945-02-04 

Kalninių Jagelonių kaime, 

nužudytas 

Semeliškėse 

46. Bliujus Vytautas 1945-03-15 

S.Kietaviškių kaime, 

nušautas 

S.Kietaviškių k. 

1945-03-17 

47. Cibulskas Andriejus 1946-06-06 

Peliūnų kaime, 

nužudytas 

S.Kietaviškių k. 

1945-06-10 

48. Astrauskas Mykolas 1950m 

Strėvos upėje, 

nužudytas 

S.Kietaviškių k. 

1950-03-25 

49. Janavičius Juozapas 1948-08-06 

Kemelių kaime, 

nušautas 

Mijaugonių k. 

1945-08-10 

50. Zujevičius Vytautas 1948-05-26 

Žebertonių kaime, 

Granatos sudraskytas 

Pustakiemio k. 

1948-05-27 

51. Česonis Zigmantas 1946-06-18 

Žiežmarių miestelyje, 

Palaidotas netoli 

Žiežmarių 
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nužudytas miestelio 

52. Liubševičius Česlovas 1947-02-04 

Girelės kaime, 

nušautas 

Kareivinių k. 

1947-02-07 

53. Liubševičius Feliksas 1947-10-26 

Rumšiškių miestelyje, 

Žuvo nuo sprogimo granatos 

Kareivinių k. 

1947-10-29 

54. Janulevičius Bronislovas 1947-09-22 

Šarkinės kaime, 

nušautas 

Sabališkių k. 

1947- 09-24 
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Nuotraukų sąrašas 

                                                                                                                                              Psl. 

1. Veronika Radvilaitė Seliutienė, partizanų motina tremtyje.                                               16 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

2. Jeronimo, Simono ir Alberto Seliutų kapai Peliūnų kaimo kapinėse.                                19  

Kopija. Originalas kraštotyriniame darbe “Tėviškės kultūros žemėlapis”. 

Fotografavo Rolandas Bliujus, 9 klasės mokinys. 2005-06-10. 

3. Vlado ir Kajetono Česonių kapai Peliūnų kaimo kapinėse.                                               19    

Kopija. Originalas kraštotyriniame darbe “Tėviškės kultūros žemėlapis”. 

Fotografavo Remigijus Janavičius, 9 klasės mokinys. 2005-06-10. 

4. Jeronimas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso.                                                  20 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

5. Jeronimas Seliuta su žmona Marijona Černiūte Seliutiene.                                              20 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

6. Albertas Seliuta prieš išeinant partizanauti 1944 m.                                                         22 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

7. Albertas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso.                                                   22 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

8. Simonas Seliuta 18 metų. Nuotrauka paimta nuo paso.                                                  24 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

9. Simonas Seliuta Lietuvos kariuomenėje, su draugu.                                                      24 

Kopija. Nuotrauka iš Genovaitės Novikienės asmeninio albumo.  

Perfotografavo Robertas Ščerbavičius 2018-01 Kaune. 

10. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               26 

11. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               27 

12. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               27 

13. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               28 

14. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               28 

15. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.               29 

http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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16. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.             29 

17. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.             30 

18. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.             30 

19. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.             31 

20. Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.             31 

21. Ties įėjimu į bunkerį rastas vokiškas šturmo pistoletas.                                              32 

E. Kuckailio nuotrauka iš Vidmantas Balkūnas 2013-07-22 straipsnio,  

“Bunkeryje žuvę broliai partizanai – mįslė karo ekspertams ir archeologams”. 

22. Pagrendos miško ir buvusio bunkerio situacijos planas (M1:60 000).                        36 

Kopija paimta iš tyrinėjimų projekto. 

23. Didžiosios Kovos apygardos bunkerio vaizdas. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.   36 

Kopija paimta iš tyrinėjimų projekto. 
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http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Aist%C4%97%20Petrauskien%C4%97/s_media/off/s_pages/off
http://www.lrt.lt/paieska/#/content/Vykintas%20Vaitkevi%C4%8Dius%20%E2%80%9ENepriklausomyb%C4%97s%20s%C4%85siuviniai%E2%80%9C/s_media/off/s_pages/off
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Informatyvios medžiagos sąrašas 

(arba panaudota literatūra) 

 

1. S. Abromavičiaus „Žalio Velnio takais“, 1995 m. Knyga yra mokyklos muziejuje. 

2. Kietaviškių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje esanti rašytinė medžiaga 

(pasakojimai, laiškas). Aplankas „Turėję tikslą“. 

3. 1945-1950 metų Kietaviškių bažnyčios mirties metrikų kopijos. Mirties metikų Nr. 109, 110 

ir 111 kopijos įdėtos į kraštotyrinį darbą, o kitų žuvusiųjų pateikiamas tik sąrašas. Jis yra 

vertingas tuo, kad nurodoma kur žuvusysis yra palaidotas. Visos kopijos yra Kietaviškių 

pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje. Originalai Kietaviškių bažnyčioje. 

4. Aistės Petrauskienės ir Vykinto Vaitkevičiaus „Nepriklausomybės sąsiuviniai“.              

5. Vidmanto Balkūno 2013-07-22 straipsnis “Bunkeryje žuvę broliai partizanai – mįslė karo 

ekspertams ir archeologams”. 

6. Partizanų bunkerio detalusis tyrinėjimų projektas. 

7. LLKS pirmininko Jono Buroko relikvijų, patalpintų Lukiškių aikštėje Šimtmečio vainike, 

sąrašas. LLKS internetinė svetainė. 

8. POSTED BY LAJAARCHYVAS ⋅ 2014-11-05, Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens… 
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Išvados 

1. Jau gautos visų trijų brolių nuotraukos ir matysime kaip atrodė visi trys broliai. 

2. LLKS narių Roberto Ščerbavičiaus ir Šarūno Valentinavičiaus iniciatyva nufilmuoti 

partizano dukters Genovaitės Novikienės prisiminimai ir sukurta video apybraižos „Lemtis“ 

pirma ir antra dalis. 

3. Video apybraižos „Lemtis“ abi dalys laisvai prieinamos kiekvienam, nes yra patalpintos 

internete LLKS tinklalapyje.. 

4. Mokyklos muziejuje lieka visų trijų brolių Seliutų nuotraukų kopijos, kurias atsiuntė LLKS 

narys Robertas Ščerbavičius. 

5. Paviešinti anksčiau užrašyti prisiminimai apie partizanus ir Genovaitės Novikienės laiškas. 

6.  Pasakojimai pakankamai vertingi, nes užrašyti skirtingais laikotarpiais ir įvairaus 

išsilavinimo užrašinėtojų.  

7. Kraštotyros būrelio ir muziejaus vadovė įgijo naujos patirties, nes buvo įtraukta į 

ipaminklinimo veiklą.  

8. Su šiuo darbu supažindinti  Kietaviškių pagrindinės mokyklos bendruomenę ir Elektrėnų 

savivaldybės istorijos mokytojus, o norintiems - leisti darbą kopijuoti ir naudoti mokinių 

ugdymo reikmėms mokytojų nuožiūra. 

9. Lankyti partizanų kapus atmintinomis dienomis, o esant poreikiui, talkinti tvarkant kapus ir 

jų aplinką. 

10. Toliau tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su partizano dukra Genovaite Seliutaite 

Novikiene ir įsipareigoti prižiūrėti partizano Jono Kazlausko kapą, kurį ji anksčiau 

prižiūrėjo. 

11. Partizanų kovos už Nepriklausomybę tyrinėjimo temą tęsti ir pabandyti surinkti medžiagą 

apie brolius Vladą ir Kajetoną Čeonius. 

 

 


