
 

Vyčio apygardos partizanai. Iš kairės stovi: 
štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas, 
apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žy-
gaudas ir štabo Organizacinio skyriaus vir-
šininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas. 
Iš  Genocido  aukų muziejus fondų 

Vyčio apygardos partizanų vadų sąskrydis. Panevėžio aps. Raguvos vls. Šilų miškas, apie 
1947 m. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: antras – būrio vadas Mykolas Šemežys-Aras, trečias – 
apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio adjutantas Alfonsas Smetona-Žygaudas, 
ketvirtas – būrio vadas Jonas Baltušnikas-Vienuolis, penktas – Kostas Tvaska-Rugelis; antroje 
eilėje iš kairės stovi: antras – Krištaponio rinktinės Ūkio dalies viršininkas Simonas Tumšys-
Zenonas, penktas – Alfonsas Gritėnas-Skalikas.  Iš  Genocido  aukų  muziejus  fondų 

1950 m. liepos 5 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. 
Girelės (Kačmiškio) miške (dabar – Panevėžio r. sav.) 
MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviai, 
vykdydami karinę operaciją, rado Vyčio apygardos šta-
bo bunkerį. Jį susprogdinus žuvo Vyčio apygardos vadas 
Alfonsas Smetona-Žygaudas, štabo Organizacinio sky-
riaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir štabo 
sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2014, l. 171-172, 259.

ALFONSAS GRITĖNAS-HUSARAS, SKALIKAS
1917 04 01–1950 07 05

Alfonsas Gritėnas gimė 1917 m. balandžio 1 d. 
Panevėžio aps. Vadoklių vls. Mikėnų k. Nuo 1944 m. – 
A. Smetonos-Žy gaudo būrio partizanas. Nuo 1949 m. ėjo 
Vyčio apygardos štabo Organizacinio sky riaus viršininko 
pareigas.

1999 m. vasario 17 d. A. Gritėnui pripažintas kario 
savanorio statusas (po mirties).     
    

BRONĖ TARUTYTĖ-BeRNIUKAS
1930–1950 07 05

Bronė Tarutytė gimė 1930 m. Panevėžio aps. Vadok-
lių vls. Kieliugalos k. Simono ir Onos Taručių šeimoje. 
Baigė Šilų pradžios mokyklą, šešias Raguvos progimnazi-
jos klases. Mokėsi Panevėžio akušerių mokykloje.

Tėvų sodyboje buvo įrengtas Alfonso Smetonos-Žy-
gaudo bunkeris. 1949 m. kovo mėn. tremiama B. Tarutytė 
pabėgo ir tapo partizane. Vyčio apygardos štabo sekretorė.

1999 m. lapkričio 15 d. B. Tarutytei pripažintas kario 
savanorio statusas (po mirties).

1945 m. kovo mėn. buvo nužudytas tėvas Simonas.
Brolis Eduardas buvo pogrindinės moksleivių orga-

nizacijos narys. Suimtas 1948 m. rugsėjo 26 d. 1949  m. 
vasario 12 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir tų pačių 
metų balandžio 12 d. išvežtas į Vorkutos (Rečlagas) lagerį, 
Komija. 

Brolis Viktoras Tarutis-Dagilis buvo Vyčio apygar-
dos vado Alfonso Smetonos-Žygaudo ryšininkas. Suimtas 
1949 m. rugpjūčio 3 d. 1950 m. vasario 4 d. nuteistas de-
šimčiai metų lagerio. Išvežtas į Vorkutos (Rečlagas) lage-
rį, Komija. Į Lietuvą negrįžo. Mirė 1989 m. važiuodamas į 
Lietuvą.

Motina Ona ir sesuo Elena buvo suimtos 1951 m. Nu-
teistos dešimčiai metų lagerio. Išvežtos į Vorkutos (Rečla-
gas) lagerį, Komija. Grįžo į Lietuvą. 1990 m. motina mirė. 

Parengė Rūta Trimonienė

Kryžius šioje vietoje įrengtame bunke-
ryje 1950 m. liepos 5 d. kautynėse žu-
vusiems Vyčio apygardos vadui A. Sme-
tonai-Žygaudui, štabo Organizacinio 
skyriaus viršininkui A. Gritėnui-Skalikui 
ir štabo sekretorei B. Tarutytei-Berniukui 
atminti. Kryžiaus ir atminimo lentos vaiz-
das. Panevėžio r. Panevėžio miškų urėdi-
jos Anciškių girininkijos Girelės (vietinių 
vad. Kačmiškio) miško 955 kvart. 49 skly-
pas. Atidengtas 1990 m. lapkričio 3 d. 
R. Trimonienės nuotr., 2003 m.


