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Pogrzeb żołnierzy Armii Krajowej na Litwie –
Ejszyszki, 8 września 2018
Powinnością Polski i Polaków jest odnajdywanie miejsc, gdzie są
pochowane szczątki naszych bohaterów. Dziś to czynimy. Tutaj,
na Litwie. Spotykamy się w Ejszyszkach, aby pochować trzech
żołnierzy Armii Krajowej. Pracujemy też nad tym, aby
odnajdywać następnych. To jest jednak zadanie nie tylko na
jedno pokolenie. To jest zadanie również dla tych, którzy
przyjdą po nas – powiedział podczas uroczystości pogrzebowych
w Ejszyszkach wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.
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8 września 2018 r. w Ejszyszkach na Litwie odbył się uroczysty pogrzeb żołnierzy
Armii Krajowej. Ich szczątki zostały odnalezione w 2017 i 2018 roku na
Wileńszczyźnie przez specjalistów IPN oraz z Litwy.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.
Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem  Ambasador RP na Litwie Urszuli
Doroszewskiej.  W ceremonii wzięli również udział dyrektor generalna Centrum Badań
Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy Teresė Birutė Burauskaitė,  przedstawiciele
władz litewskich: poseł na Sejm RL Leonard Talmont, mer rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz, poseł na sejm RP Piotr Babinetz, przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, reprezentujący szefa rządu RP Jan Sroka, kombatanci, delegacje
organizacji społecznych z Polski i Litwy, harcerze, społeczność Ejszyszek i rejonu
solecznickiego, pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji żołnierzy w kościele parafialnym w
Ejszyszkach, którą celebrował ksiądz Tomasz Trzaska. Następnie w asyście honorowej
kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego trumny ze szczątkami polskich żołnierzy
zostały odprowadzone na cmentarz.

– W XX w. Polska doświadczyła wielu kataklizmów. Na przestrzeni tych lat, które minęły, Polska
straciła najlepszych swoich synów. Tych, którzy zginęli z rąk sowieckich, niemieckich,
komunistycznych. Naszym zadaniem, naszą powinnością Polski i Polaków jest odnajdywanie
miejsc, gdzie są pochowane szczątki naszych bohaterów. Dziś to czynimy. Tutaj, na Litwie.
Spotykamy się w Ejszyszkach, aby pochować trzech żołnierzy Armii Krajowej. Pracujemy też
nad tym, aby odnajdywać następnych. To jest jednak zadanie nie tylko na jedno pokolenie. To
jest zadanie również dla tych, którzy przyjdą po nas – powiedział podczas uroczystości
wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.



W 2017 i 2018 roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadziło prace poszukiwawcze i
ekshumacje na terenie Wileńszczyzny. W trakcie prac w lesie niedaleko Kolonii Michnokiemie
ekshumowano szczątki kaprala Edwarda Buczka ps. Grzybek. Poległ on w walce z oddziałem
strzelców górskich Wehrmachtu 1 sierpnia 1944 roku.  W 2017 roku prowadzono również
poszukiwania w Puszczy Rudnickiej nad rzeką Wisińczą, w miejscu nazywanym Długą Wyspą
oraz niedaleko Ejszyszek, przy starej drodze prowadzącej w kierunku grodziska Majak. Tam
również znaleziono szczątki poległych żołnierzy.

IPN będzie kontynuował prace na terenie Litwy. – Tworzymy listę takich miejsc. W tej chwili
mówimy o tysiącach miejsc na terenie Litwy, Ukrainy, Białorusi, które powinniśmy
przebadać. (…) Dzisiaj do niektórych miejsc trudno nam dotrzeć. Dlatego tak ważne jest,
aby dotrzeć do ludzi, którzy w swojej pamięci zachowali wiedzę, gdzie jeszcze mogą być
takie miejsca – powiedział wiceprezes IPN.
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