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Uroczystości pogrzebowe ppor.
Apoloniusza Duszkiewicza ps. Polza

W środę, 22 września 2021 r. w Rudominie na Litwie (rej.
wileński)  odbędzie  się  pogrzeb  ppor.  Apoloniusza
Duszkiewicza ps. Polza, żołnierza Armii Krajowej poległego
w nocy z 3 na 4 marca 1944 r. dowodząc atakiem oddziału
wydzielonego z sił VI Brygady AK na posterunek chroniący
magazyny  zbożowe  w  majątku  Kiejdzie.  Jego  szczątki
odnalazł  w  2019  r.  zespół  Biura  Poszukiwań  i  Identyfikacji
IPN  podczas  prac  na  nieistniejącym  dziś  cmentarzu  w
Migunach.

Apoloniusz Duszkiewicz urodził się 17 listopada 1910 roku
w Wilnie. W okresie międzywojennym pełnił  służbę w 19
pułku artylerii lekkiej. Od września 1929 r. do czerwca 1930
r. odbył kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we
Włodzimierzu.  W  okresie  okupacji  był  oficerem
dyspozycyjnym w oddziale AK „Solcza” dowodzonym przez
por.  Antoniego  Boryczko  ps.  „Tońko”,  który  operował  w
rejonie Wilna. Poległ w nocy z 3 na 4 marca 1944 r.

Szczątki  Polzy zostały odnalezione przez zespół  Instytutu
Pamięci Narodowej latem 2019 r. w miejscowości Miguny.
Przy  szczątkach  odnaleziono  elementy  umundurowania  i
wyposażenia  wojskowego,  a  także  przedmioty  osobiste.
Identyfikacja  genetyczna  potwierdziła  tożsamość
odnalezionego  żolnierza.  Notę  potwierdzającą  ten  fakt
wręczono 12 sierpnia  br.  podczas uroczystości  w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie. W imieniu rodzin wszystkich
zidentyfikowanych  ofiar  (wręczono  26  not
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identyfikacyjnych)  głos  zabrał  prof.  dr  hab.  Marian  Dygo,
siostrzeniec  ppor.  Apoloniusza  Duszkiewicza:

Szanowni  Państwo!  W  przemówieniach,  których  przed
chwilą wysłuchaliśmy, został ukazany bardzo celnie sens tej
podniosłej i wzruszającej uroczystości. Jako reprezentant, w
pewnym  sensie,  rodzin,  które  odebrały  dzisiaj  noty
identyfikacyjne,  chciałbym  szczególnie  uwypuklić  kilka
aspektów  tego  wydarzenia.  Wydaje  mi  się,  że  takim
ważnym aspektem to jest to, że te noty, to jest dokument
prawdy. Stajemy się swoistymi świadkami, mimo że minęło
już wiele lat, wydarzeń tragicznych, które miały miejsce w
czasie wojny i po wojnie. A jak wiadomo, zadaniem świadka
jest świadczyć o prawdzie. Ta nota też uświadamia nam, że
jesteśmy  dziedzicami  tego  czynu  zbrojnego.  Ktoś
powiedział, że umarli, zobowiązują mocniej niż żywi. A to
jest szczególne zobowiązanie, żeby je kultywować i o nim
pamiętać.  To dzisiejsze wydarzenie  ma też  inne,  wielkie
znaczenie.  Była  o  nim  mowa.  A  mianowicie  ono  nam
uświadamia i utwierdza nas w przekonaniu, że współczesna
Polska szuka swoich  korzeni  ideowych w naszym czynie
zbrojnym.  To  niezmiernie  raduje.  I  jak  było  słusznie
powiedziane,  jest  świadectwem  tego,  że  ofiara  życia
naszych bohaterów nie poszła na marne. Wreszcie ta nota
jest też dla nas źródłem satysfakcji,  że już niedługo nasi
bohaterowie  będą  mieli  godny  pogrzeb.  Na  koniec
chciałbym szczególnie serdecznie podziękować Instytutowi
Pamięci Narodowej za trud, uporczywy trud, poszukiwania
miejsc  pochówków  ofiar  zbrodni  przeciwko  narodowi
polskiemu.  Dziękuję  za  uwagę.

Uroczystości  pogrzebowe  rozpocznie  Msza  św.  żałobna
(godz. 13.00) w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w
Rudominie  (rej.  wileński),  następnie  kondukt  żałobny
przejedzie  do  kwatery  żołnierzy  Armii  Krajowej  w
Piktokańcach,  gdzie  zostaną  złożone  szczątki  ppor.
Apoloniusza  Duszkiewicza.

Organizatorami  uroczystości  są:  Starostwo  Mariampol,
Instytut  Pamięci  Narodowej  -  Komisja  Ścigania  Zbrodni
przeciwko  Narodowi  Polskiemu  oraz  Centrum  Badania
Ludobójstwa  i  Ruchu  Oporu  Mieszkańców  Litwy.
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