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Sergijus Staniškis gimė 1900 m. vasario 10 d. Marijampolės aps. Padovi-
nio vls. Geležinių k. pa si tu rin čių ūki nin kų šei mo je. Baigė Liudvinavo pradžios 
mokyklą, keturias Marijampolės gimnazijos klases. 1920 m. spalio 25 d. priim-
tas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo eiliniu Karo mokykloje, nuo 1921 m. kovo 
9 d. – 12-ajame pėstininkų Kauno pulke. 1921 m. lapkričio 12 d. priimtas į Karo 
mokyklą. 1923 m. sausio 9–20 d. būdamas kariūnas da ly va vo Klai pė dos su ki-
li me, bu vo ap do va no tas me da liu, ku rį ga vo Ka ro mo kyk los bai gi mo (1923 m. 
spa lio 15 d.) pro ga. Baigus mokyklą jam suteiktas jau nes nio jo lei te nan to laips-
nis. Paskirtas 2-ojo ulo nų pul ko 4-ojo eskadrono Vil ka viš ky je jaunesniuoju ka-
rininku. Ga bus ka ri nin kas spar čiai ki lo tar ny bos laip tais. 1928 m. vasario 16 d. 
pakeltas į vyr. leitenantus. 1935 m. spalio 15 d. per kel tas į 1-ąjį hu sa rų pul ką, 
dis lo kuo tą Kau ne, 4-ojo es kad ro no va du. Tų pačių metų lapkričio 23 d. pakeltas 
į kapitonus. Mė go jį bi čiu liai ir val di niai, ne pei kė vir ši nin kai. 

Pirmosios sovietų okupacijos metu 1940 m. spalio 17 d. at leis tas iš ka ro 
tar ny bos kaip ne pa ti ki mas per si kė lė gyventi į savo ūkį, buvusį Kau no ap s. La-
pių vls. Ša ti jų k. 1941 m. bir že lio 14 d. pa bė go nuo trė mi mo. Kiek ži no ma iš 
bro lio An ta no Sta niš kio pa sa ko ji mų, Ser gi jus po li ti nė je veik lo je vo kie čių oku-
pa ci jos me tais ne da ly va vo, nors do mė jo si po grin džio spau da, bu vo in for muo tas 
apie VLIK’o pla nus. Jo ūky je 1942–1943 m. slaps tė si ges ta po ieš ko ma gi mi nai-
tė – ak ty vi re zis ten tė. Jis nuo lat klau sė si ra di jo pra ne ši mų iš už sie nio, se kė ka ro 
veiks mų ei gą vi sa me pa sau ly je. Ne pa si ti kė jo vo kie čiais, pik ti no si jų bru ta lu mu, 
ypač žy dų žu dy nė mis. Ar tė jan tis fron tas ver tė kiek vie ną rū pin tis sa vo sau gu mu. 
Ka riš kiui bėg lio ke lias reiš kė ne gar bin gą pa si trau ki mą iš ko vos lau ko, prie sai-
kos Tė vy nei su lau žy mą. S. Sta niš kis bu vo tvir tai ap si spren dęs tar nau ti Lie tu vai. 

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. vasario mėn. apsigyveno Ma-
rijampolės aps. Padovinio vls. Bevardiškių k. pas brolį Kazimierą. Slapstėsi Buk-
tos miške ir Žuvinto paliose. Čia subūrė pirmuosius partizanus ir jiems va do va-
vo 1945 m. rugpjūčio 6–15 d. Buktos pelkių ir Žuvinto ežero rajone vykusiose 
kautynėse. 1945 m. S. Sta niš kis pa skir tas A (vė liau – Dai na vos) apy gar dos va du. 
1946-ųjų sausio mėn. susijungus Tauro ir Dainavos apygardoms ir įsteigus Pietų 
Lietuvos (Nemuno) partizanų (PLP) sritį, 1946 m. balandžio 9 d. buvo paskirtas 
srities štabo Operatyvinio skyriaus viršininku, liepos mėn. –  štabo viršininku. 
Bū da mas juo, la bai sun kio mis są ly go mis pa ren gė nau jus mo bi li za ci jos nu ro dy-
mus. 1946 m. ba lan džio 23 d. dalyvavo Punios šile priimant Lietuvos partizanų 
vadų de kla ra ci ją ir ją pasirašė. 1947 m. rug sė jo mėn. pa skir tas Dai na vos apy gar-
dos šta bo vir ši nin ku, o gruo dį – šios apygardos Dzū kų rink ti nės va du. 1949 m. 
ge gu žės 19 d. Dai na vos apy gar dos va dų są skry dy je iš rink tas į Vy riau si ą ją va do-
vy bę, ta po Lie tu vos lais vės ko vos są jū džio (LLKS) ta ry bos na riu. 

1950 m. sausio 19 d. iš A. Ramanausko-Vanago perėmė PLP srities vado pa-
reigas, kurias ėjo iki žūties. Nuo 1950 m. birželio mėn. pagal LLKS statutą skyrė 
ir tvirtino apygardų vadus. 1951 m. parengė LLKS drausmės statuto projektą. 
Iki 1952 m. vasaros dar kontroliavo padėtį srityje, per Tauro apygardą palaikė 
ryšius su Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadovybe, gaudavo kores-
pondenciją iš LLKS vadovybės. 1952 m. sausio 29 d. LLKS tarybos prezidiumo 
pirmininkas J. Žemaitis-Vytautas paskyrė S. Staniškį savo antruoju pavaduoto-
ju. Vėliau dėl MGB agentų veiklos nutrūko ryšiai ne tik su LLKS vadovybe, bet 
ir srities viduje. 

1952 m. pavasarį MGB smogė dar vieną smūgį. 1952 m. gegužės mėn. so-
vietinis saugumas įkūrė legendinį Dainavos apygardos štabą, inscenizuodamas 
Dainavos apygardos Kazimieraičio ir Šarūno rinktinių vadų sąskrydį, kuriame 
dalyvavo saugumiečių suimti partizanų vadai, jų agentai. Šiame sąskrydyje pa-
skelbta, kad Vincas Daunoras-Ungurys atleidžiamas iš laikinai einančio Daina-
vos apygardos vado pareigų ir jo vieton skiriamas Juozas Karpavičius-Medelis. 
Protokolai buvo nusiųsti PLP srities vadui S. Staniškiui ir V. Daunorui-Ungu-
riui. Provokacija buvo sėkminga. 1952 m. rugpjūčio 30 d. S. Staniškis šį paskyri-
mą patvirtino. Taip nustojo egzistuoti Dainavos apygardos vadovybė.

1952 m. sunaikinus Aido būrį, S. Staniškis liko ne tiktai be ryšių, bet ir be 
apsaugos. Suimtas ir užverbuotas Dainavos apygardos štabo pareigūnas parodė 
emgėbistams S. Staniškio bunkerį, įrengtą Prienų šile ties Naravų k.

1953 m. va sa rio 3 d. MGB ka riuo me nė tri mis žie dais ap su po bun ke rį ir pa-
rei ka la vo pa si duo ti. S. Sta niš kis su nai ki no vi sus do ku men tus, ry šių apa ra tū rą, 
su pjaus tė sa vo ba tus ir gyvas nepasidavė – nusišovė. Žu vu sio jo palaikai bu vo 
nu vež ti į MGB Kau no r. skyrių. Net vis ko ma tę če kis tai ste bė jo si bun ke rio kon-
struk ci ja. Tik žmo gus, ge rai iš ma nan tis ka ro in ži ne ri ją, gal dar ne pa mir šęs jau-
nys tė je įval dy tų skau ty bės pa grin dų, ga lė jo vi dur miš kio glū du mo je taip su ma-
niai įreng ti dvie jų aukš tų bun ke rį. 

Devynerius metus partizanauti S. Staniškis sugebėjo tiktai dėl sumanios 
konspiracijos: ryžtingai nutraukė ryšius su šeima ir giminėmis, pakeitė išvaiz-
dą – atrodė panašus į pagyvenusį ūkininką, nešiojo tik civilius drabužius, ūsus. 
Net septynerius metus čekistai nesugebėjo nustatyti jo tapatybės. Partizanai ir 
gyventojai jį vadino Tėvuku. 

1997 m. gruodžio 22 d. S. Staniškiui pri pa žin tas ka rio sa va no rio sta tu sas, 
Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. ge gu žės 19 d. dekretu jis apdovanotas 
Vy čio kry žiaus 3-iojo laips nio or di nu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Koman-
doro kryžius) ir suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė
Pietų Lietuvos srities partizanų vadai. Iš kairės: Pietų Lietuvos srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, Viltis, LLKS 

įgaliotinis ryšiams su Vakarais Juozas Lukša-Skirmantas, Dainavos apygardos Dzū-
kų rinktinės Kęstučio tėvūnijos vadas Vitas Garmutas-Pavasaris, Dzūkų rinktinės 
vadas Vincas Daunoras-Ungurys. Apie 1951 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Atminimo lenta 1953 m. vasario 3 d. Prienų r. miške žuvusiam LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pa-
vaduotojui, Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadui, partizanų majorui Sergijui Staniškiui-Litui, 
Vilčiai atminti. Dalies muziejaus pastato ir atminimo lentos vaizdas. Prienų r. Prienų m. Martišiaus g. 9. 
Prienų krašto muziejus. Aut. skulptorius J. Jagėla, architektė V. Molienė. Įrengta 1999 m. rugsėjo 17 d. 
J. Paršeliūno nuotr., 2010 m. 


